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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-11-16

Plats och tid

Stora scenen, Kulturhuset, 16 november 2016, kl. 14.00- 15.55

Ajournering

Kl. 15.22- 15.38
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Jan Stefanson, ordförande (KD)
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
Sara Ridderstedt (MP) §§152-165, 167-174
Anna Norberg (MP)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Vesna Rajic (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD)

Hibo Salad Ali (S)
Conny Timan (S)
Jamshid Karami (MP)
Jan-Erik Björk (KD)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Paul Gustavsson (M)
Hans Åberg (L)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Elin Vrij- Kommunsekreterare, Maria Johansson- Kommundirektör, Mathias RantanenSamhällsbyggnadschef, Henric Carlsson- Planchef, §152- 157, Katrin KarlsdottirExploateringschef § 157, Börje Wredén- Politisksekreterare, Kurshid ChowdhuryPolitisksekreterare.

Catharina Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Marcus Sköld (M)

Kommunledningskontoret 23 november
2016, kl. 09.30

Paragrafer

§§ 152 - 174

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Elin Vrij

Ordförande

..................................................................
Jan Stefanson (KD)

Justerare

..................................................................
Catharina Andersson (S)

..................................................................
Marcus Sköld (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Datum för anslags uppsättande:

2016-11-23

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Elin Vrij
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2 (51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-11-16

Innehållsförteckning
§ 152
§ 153

Förstudie - Öster om Kockbacka
Planprogram Ekhammars gård

4
6

§ 154

Detaljplan för äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens Tibble 1:3),
beslut om samråd

8

§ 155

Detaljplan för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om
samråd

10

§ 156

Beslut om granskning av detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp Tegelhagen) nr 1402

15

§ 157

Detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 2, beslut om
antagande

18

§ 158

Delårsbokslut januari-augusti 2016 med
helårsprognos
Budget 2017

23

§ 160

Yttrande gällande granskningsrapport Granskning av kommunens rutiner för
upphandling

27

§ 161

28

§ 162

Yttrande gällande granskningsrapport Granskning av kommunens
personalstrategiska arbete
Lokalresursplan 2016-2021

§ 163

Kultur- och fritidsplan 2016-2019

32

§ 164

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och
Upplands-Bro Kommunföretag AB

33

§ 165

Uppdrag att genomföra byggprojekt,
Parkvägens gruppbostad

35

§ 166

Programpriser och strukturtillägg 2017 för
nationella program i gymnasieskolan

36

§ 167

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende

38

§ 168

Motion om ordning och reda i ekonomin

40

§ 169

Motion om partiers insynsplats i samtliga
nämnder

43

§ 170

Medborgarförslag om hjälp till utsatta EUmedborgare i Upplands-Bro kommun

45

§ 171

Val av ny ledamot i Kommunstyrelsens
arbetsutskott

47

§ 172

Rapporter

48

§ 159

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

25

30

3 (51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2016-11-16
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§ 174

Anmälningar
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 152

2016-11-16

Förstudie - Öster om Kockbacka
Dnr KS 16/0263

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja en
förstudie i syfte att bedöma förutsättningarna för eventuell
detaljplaneläggning området öster om Kockbacka. I förstudien ska även
angränsande områden utmed Enköpingsvägen - Härnevi, Bergliden,
Solliden och Lindhagaberg ingå och förutsättningarna belysas.
2. För att bedöma helhetsmiljön längs Enköpingsvägen ska även en
förutsättningslös belysning göras av det som i översiktsplanen anges
som Kockbacka verksamhetsområde.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja en
förstudie i syfte att bedöma förutsättningarna för eventuell detaljplaneläggning
området öster om Kockbacka. I förstudien ska även angränsande områden
utmed Enköpingsvägen - Härnevi, Bergliden, Solliden och Lindhagaberg ingå
och förutsättningarna belysas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande tillägg:
För att bedöma helhetsmiljön längs Enköpingsvägen ska även en
förutsättningslös belysning göras av det som i översiktsplanen anges som
Kockbacka verksamhetsområde.
Martin Normark (L) och Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Fredrik Kjos (M) förslag om tillägg till beslutet.

Sammanfattning
Fyra områden i Bro är i Översiktsplanen (ÖP) 2010 utpekade som utvecklingsområden avseende ny bostadsbebyggelse. Områdena är Trädgårdsstaden i Bro,
Husbytorp-Tegelhagen, Kvista samt Öster om Kockbacka som bedöms som
lämpliga för ny bebyggelse.
För att komma vidare i processen så föreslås att en förstudie genomförs i syfte
att bedöma förutsättningarna för detaljplaneläggning avseende mellersta och
södra delarna av området öster om Kockbacka. I förstudien bör förutom
området öster om Kockbacka även angränsande områden utmed
Enköpingsvägen ingå, det vill säga Härnevi, Bergliden, Solliden och
Lindhagaberg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 152

Beslutsunderlag
•
•

Översiktsplan 2010, KF 15 december 2011 § 162
Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse 21 september 2016, KS
16/0263

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med Fredrik Kjos (M) förslag
om tillägg.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
"Tidigare privata ägare till den av kommunen nyligen förvärvade marken
vid Lindhagaberg, har vid flertal tillfällen, senast innevarande
mandatperiod, ställt frågan om möjligheten till exploatering och möjlig
förtätning. Vid kommunens förvärv av marken uttryckte nuvarande
majoritet att man inte har planer på förtätning eller exploatering av området.
Vi Moderater och Liberaler är positiva till en förstudie avseende utveckling
av området. Men hanteringen av ärendet ger en dålig bismak eftersom det
kan se ut som om kommunen borde ha gett tidigare privata ägare samma
möjlighet som kommunen nu vill tillförskansa sig själv."
Beslutet skickas till:
• Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 153

2016-11-16

Planprogram Ekhammars gård
Dnr KS 15/0497

Beslut
Förslag till planprogram för Ekhammars gård skickas ut för samråd.
__________

Sammanfattning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring Ekhammars gård
i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med Entré i Stockholm AB som äger
delar av marken inom planområdet. Syftet med Planprogrammet är att beskriva
en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets värdefulla
kulturmiljö ska tas omhand.
Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av
en tidigare detaljplan har också upphävts av länsstyrelsen för att den inte tog
tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en
kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering
skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram.
Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur
och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och
hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 24 oktober 2016.
Förslag till Planprogram, 20 oktober 2016.
Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, 14 juni 2016
Planavtal, 12 februari 2016
Programuppdrag SBU § 46, 24 september 2014
Tjänsteskrivelse för programuppdrag, 19 september 2014

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 153

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Förslaget till planprogram för området kring Ekhammars gård är mycket
ambitiöst i strävan att nå en bra anpassning till kulturmiljö, grönstruktur
och områdets topografi. När programmet nu sänds på samråd är det
värdefullt om de remissinstanser som har möjlighet kan ägna särskild
uppmärksamhet åt hur den omgivande miljön i Gröna dalen kan förbättras.
Sambanden är starka och ömsesidiga mellan en utveckling av Gröna
dalens roll som rekreativt park/grönområde med t.ex. trygga gång- och
cykelvägar och ny kompletterande bebyggelse som vid Ekhammars gård.
Det behövs en utvecklingsplan för hela Gröna dalen, som kanske men inte
nödvändigtvis kan ha formen av en särskild detaljplan, men nu aktuellt
samråd ger en möjlighet att konkretisera kvaliteter och möjligheter i en
central del av Gröna dalen.”
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det är bra att vi bygger många bostäder i
kommunen. Men vi vill avvakta med exploatering kring Ekhammars gård
tills vi har fått se hur Tibbleängens exploatering gestaltar sig. Vi ser därför
fram emot att samrådet kommer ge oss goda råd.”
Beslutet skickas till:
• Entré i Stockholm AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 154

2016-11-16

Detaljplan för äldreboende och förskola
vid Lillsjö badväg (Kungsängens Tibble
1:3), beslut om samråd
Dnr KS 16/0252

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Lillsjö badväg sänds
ut på samråd enligt reglerna om standardförfarande (SFS 2010:900).
2. Paragrafen justeras omedelbart

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Lillsjö badväg sänds ut på
samråd enligt reglerna om standardförfarande (SFS 2010:900).

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till
beslut samt att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra plats för ett äldreboende och en förskola på
gräsplanen intill Lillsjö badväg. Närmast Granhammarsvägen planeras
äldreboendet i fem våningar. Äldreboendet som föreslås är ett vårdboende med 72
platser. Innanför äldreboendet planeras förskolan. Förskolan föreslås bli två
våningar och omfatta sex avdelningar.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den15 december 2012, § 162

•

Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den24 april 2016, § 61

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016

•

Plankarta, den 2 november 2016

•

Planbeskrivning, den 2 november 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Paragrafen förklars omedelbart justerad
_________________________
Ordförande: Jan Stefanson (KD)
_________________________
Justerare: Catharina Andersson (S)
_________________________
Justerare: Marcus Sköld (M)
Beslutet skickas till:
• Odalen fastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 155

2016-11-16

Detaljplan för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164) beslut om
samråd
Dnr KS 15/0861

Beslut
Detaljplaneförslaget för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) sänds ut
på samråd enligt reglerna om utökat planförfarande (SFS 2010:900)
__________

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) sänds ut
på samråd enligt reglerna om utökat planförfarande (SFS 2010:900)

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen avslår
Samhällbyggnadskontorets förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget
för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164) återremitteras till
Samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att ta fram ett förslag med lägre
exploateringsgrad och högre parkeringsnorm, samt en ny trafiklösning för
korsningen Prästhagsvägen och Enköpingsvägen.
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) förslag till beslut.

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 200
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
(ÖP-2010).
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 155
Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas
med gångbryggor och vistelsezoner.

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS 3
februari 2016, § 8

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 31 oktober 2016

•

Plankarta, 2 november 2016

•

Planbeskrivning, 2 november 2016

•

Behovsbedömning, 17 oktober 2016

Beslutsgång 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag, Johan Tirelands (SD) förslag samt Fredrik
Kjos (M) förslag om återremiss.
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag röstar
Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras enligt
Fredrik Kjos (M) förslag röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 155

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Mary Svenberg (S)

X

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

Avstår

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag, mot
sju (7) Nej-röster för Fredriks Kjos (M) förslag om återremiss.

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag med följande motivering:
”Gällande översiktsplan ger stöd för att området, som ligger
kollektivtrafiknära i Kungsängens tätort, ska bebyggas men pekar inte
särskilt ut det. Nu aktuell planprocess är det första tillfälle som såväl
kommunfullmäktige som kommunens invånare har att ta ställning till vad
området kan och bör inrymma. När kommunstyrelsen gav planuppdraget
framhöll vi att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen
och ha mjuka övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 155
Förslaget sådant det nu läggs fram innebär dock en mycket tät
exploatering, med radikalt högre hus än som hittills finns i det direkta
närområdet och massiva husfasader längs Enköpingsvägen och
Prästhagsvägen vilket inte finns på andra ställen i Kungsängen.
Kommunstyrelsen bör inte sända ut ett planförslag för området innan
styrelsen har haft möjlighet att pröva ett alternativt förslag med lägre
exploatering. En utgångspunkt kan vara ett lägenhetsantal om hälften av
nuvarande förslags. Även detta skulle med hänsyn till omgivningen
innebära en hög exploatering, som ger möjlighet för många att bo sjö- och
centrumnära samtidigt som hänsyn kan tas till karaktären i Kungsängens
tätort och närliggande bebyggelse.
En ytterligare aspekt som behöver belysas i återremissen är möjligheten till
en högre parkeringsnorm. Parkeringssituationen kring Kungsängens
station och centrum är akut och nytillkommande större
utbyggnadsområden, som Svartviks strand, bör inte ytterligare försvåra
situationen. Boende kommer själva bestämma om de vill ha en eller flera
bilar, använda eventuell bilpool eller hitta andra lösningar.
Att i det parkeringskaos vi har i Kungsängen Centrum med närområde,
innan vi sett eventuella effekter av avgiftsbeläggning inom vissa zoner,
införa 0,5 parkeringsplatser per hushåll i området är olämpligt. En
beräknad parkeringsnorm för närliggande hyreshusområde vid
Svartviksbacken är 0,9 plus besöksparkeringar om 0,2 och med en
efterfrågan på parkeringsplatser från boende.
Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde i korsningen
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. En korsning som av flera redan idag
ses som en trafikrisk.”

Beslutsgång 2
Ordföranden finner att det då återstår två förslag till beslut,
Samhällsbyggnadskontoret och Johan Tirelands (SD) förslag om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 155

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”Vad innebär relativt begränsade skuggeffekter? För det säger egentligen
ingenting. Och med tanke på hur solstudien utfördes och presenterades för
de planerade höghusen i Gröna Dalen, får det här oss att känna ett visst
obehag. Enligt Sverigedemokraterna blir området påtagligt påverkat av
skuggor från bebyggelsen under flera av dagens timmar. Varför ska vi ha
en trevlig strandpromenad om stora delar av den är i en mer eller mindre
ständig skugga?
Byggnaderna är för höga och smälter inte in i närområdet. Det förstör
omgivningen med sina identitetslösa och fula fasader. De är skal utan själ,
vilket också kommer att påverka området negativt där de byggs. Det är
klarlagt att fula miljöer och byggnader bidrar till en sämre psykisk hälsa
hos människorna som verkar där. Istället ska vi bidra till att det byggs
vackra nybyggnationer med ett eget värde utöver värdet som byggnad. Då
skapar vi positiva nya bostadsområden som de boende trivs i och med.
Upplands-Bro kommun ska sträva efter att upprätthålla sin profil som en
stadsnära kommun med en stark landsbygdskänsla. För det är viktigt att vi
bevarar vår unika prägel i en snabbt föränderlig värld. Därför ska vi satsa
på långsiktigt värdebevarande nybyggnationer och undvika monstruösa
blockbyggnader som staplas upp för att fylla ett kortsiktigt behov som
påtvingats av den ansvarslösa massinvandringspolitiken.”

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD), Mary Svenberg (S), Rolf Nersing (S), Catharina
Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP)
och Lisa Edwards (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Dagens beslut i Kommunstyrelsen innebär att det framtagna förslaget
till detaljplan för Svartviks Strand kommer att sändas ut på samråd. En
väl tilltagen samrådstid kommer ge utrymme för synpunkter om planen
och ge svar på alla frågor som har att göra med den fortsatta hanteringen
av ärendet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 156

2016-11-16

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet till Samhällsbyggnadskontoret.

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 cirka 1500 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 156

Beslutsunderlag
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Översiktplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011
§ 162
Samrådsredogörelse del 1, tillhörande detaljplaneprogram för Tegelhagen,
den 11 januari 2011, godkänt av Kommunfullmäktige den 17 februari 2011
§2
Detaljplaneprogram för Husbytorp - Tegelhagen, den 3 januari 2011,
godkänt av Kommunfullmäktige den 17 februari 2011 § 2
Samrådsredogörelse del 2, detaljplanesamråd, tillhörande förslag till
detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp – Tegelhagen), nr 1402, den 5
oktober 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, planbeskrivning, granskningshandling den 5 oktober 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, plankarta, granskningshandling den 5 oktober 2016
Förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr
1402, illustration, granskningshandling den 5 oktober 2016
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande förslag till detaljplan
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen), nr 1402,
granskningshandling den 5 oktober 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016

Beslutsgång
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner
att ärendet ska beslutas idag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
återremiss enligt följande:
”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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 156
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:
•

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 enligt Naturskyddsföreningens yttrande.

•

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.

•

Bevara torkladan och de kringliggande byggnaderna och mer hänsyn
tas till yttrandet från Stockholm läns museum.”

Beslutet skickas till:
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Länsstyrelsen

•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 157

2016-11-16

Detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 2, beslut om
antagande
Dnr KS 15/0026

Beslut
Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadskontoret för översyn av
planbestämmelser avseende bullernivåer inomhus samt omprövning av
planbestämmelsen avseende högsta nockhöjd (byggnadshöjd) för
kvartersmarken i nordöstra delen av planområdet.
___________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Utlåtande efter utställning tillhörande planförslaget godkänns.
2. Särskild sammanställning tillhörande planförslaget godkänns.
3. Förslag till detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen)
del 2 antas i enlighet med 5 kap. 29 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10).

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att ärendet återremitteras till
Samhällsbyggnadskontoret för översyn av planbestämmelser avseende
bullernivåer inomhus samt omprövning av planbestämmelsen avseende högsta
nockhöjd (byggnadshöjd) för kvartersmarken i nordöstra delen av planområdet.
Johan Tireland (SD) föreslår att ärendet återemitteras till
Samhällsbyggnadskontoret.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet till Samhällsbyggnadskontoret med uppdrag att ta fram ny detaljplan
med följande komplettering:

Justerandes sign

•

Parkeringsnormen höjs så att risken för att boende använder allmänna
parkeringar längs Ringvägen minimeras

•

Trafiklösning för ökad trafiksäkerhet avseende korsningen mot
Enköpingsvägen tas fram

•

Översyn behövs av planbestämmelser avseende bullernivåer inomhus

•

Omprövning av planbestämmelser avseende högsta nockhöjd
(byggnadshöjd) för planområdet.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 157
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) förslag till beslut.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 är att
möjliggöra byggande i centrala Kungsängen med cirka 275 bostäder.
Bostäderna i planförslaget är av varierande karaktär och innefattar mindre
lokalytor i entréplan. I detaljplanen ingår även ändrad funktion för en fastighet
som idag utgörs av förskola samt lokalverksamheter i byggnadernas
bottenvåningar.
Detaljplaneförslaget för Kungsängens-Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) var ute på
samråd mellan den 2011 och därefter på utställning 2012.
Efter utställningen 2012 valde en av de större byggherrarna i projektet att dra
sig ur markanvisningsavtalet. Kommunen förhandlade fram
markanvisningsavtal med nya byggherrar. Projektet delades då upp i två
detaljplaner. Planområdet fick benämningen ”Ringvägen, del 2” planen ställdes
ut på nytt vintern 2015-2016.
Efter utställningen har revideringar och kompletteringar av planen gjorts.
Förvaltningen bedömer att de är av så begränsad omfattning att en ny
utställning av planförslaget inte behöver göras.

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

Justerandes sign

Beslut om planuppdrag, 3 december 2008, KS § 158.
Beslut om samråd, 6 april 2011 KS SBU § 10.
Beslut om utställning, 4 april 2012, KS SBU § 10.
Beslut om delning av planen och antagande Ringvägen del 1, 17 september
2014 KF § 9
Beslut om markanvisning, 07 maj 2014, KF § 58-60
Beslut om markanvisning, 11 juni 2014, KF § 78
Beslut om utställning 2, 11 november 2015 KS § 137
Översiktsplan 2010, antagen 15 december 2011, KF § 162
Samrådsredogörelse, 21 mars 2012.
Utlåtande efter utställning, 8 oktober 2015
Utlåtande efter utställning 2, 2 november 2016
Plankarta, 2 november 2016
Planbeskrivning, 2 november 2016
Genomförandebeskrivning, 2 november 2016
Illustrationskarta, 2 november 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 157
•
•
•

Miljökonsekvensbeskrivning, november 2016
Särskild sammanställning, november 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 31 oktober 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre olika förslag om återremiss av ärendet, Jan
Stefansons (KD) förslag om återremiss, Johan Tirelands (SD) förslag om
återremiss och Fredrik Kjos (M) förslag om återremiss.
För att få fram ett motförslag till huvudförslag ställer ordförande Johan
Tirelands (SD) förslag om återremiss mot Fredrik Kjos (M) förslag om
återremiss och finner att Fredrik Kjos (M) förslag om återmiss blir motförslag
till Jan Stefansons (KD) förslag om återremiss.
Ordföranden ställer Jan Stefansons (KD) förslag om återremiss mot Fredrik
Kjos (M) förslag om återremiss och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Jan Stefansons (KD) förslag om återremiss.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras enligt Jan
Stefansons (KD) förslag röstar Ja. Den som vill att ärendet återremitteras enligt
Fredrik Kjos (M) förslag till beslut röstar Nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Mary Svenberg (S)

X

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 157
Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för Jan Stefansons (KD) förslag om
återremiss, mot sju (7) Nej-röster för Fredriks Kjos (M) förslag om återremiss.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
återremiss enligt följande:
”Sverigedemokraterna anser att detaljplanen för Kungsängens kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen, del 2) strider mot essensen av Upplands-Bro kommun.
Vi är och identifierar oss som en kommun med landsbygdskänsla och
gröna bostadsområden. Denna detaljplan minskar påtagligt båda dessa
värden. Istället förfulas och cementeras Kungsängens Centrum med mer
betong och skuggor. Vi ställer oss positiva till att området utreds för
byggnation.
Det viktigaste för de andra partierna och en del tjänstemän verkar vara att
bygga ett nytt landmärke genom att resa en ohyggligt hög betongkloss, i
kontext till den omkringliggande omgivningen. Samtidigt tas väldigt lite
hänsyn till de boende i området. Det är uppenbarligen inte lika viktigt som
att ha något att skryta om på de interna mötena.
Sverigedemokraterna vill se en återremiss av detaljplanen där man beaktar
höjden på bebyggelsen, ger utrymme för mer grönområden och bygger
estetiskt vackra byggnader som smälter in bättre i närområdet. Därmed ska
antalet bostäder anpassas till områdets förutsättningar. För området ska
inte anpassas efter hur många bostäder man kan pressa in som mest.
Sverigedemokraterna eftersträvar långsiktiga bostäder som ger närområdet
ett mervärde i form av skönhet och smarta lösningar, istället för kortsiktiga
och klumpiga betongklossar.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 157
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag med följande motivering:
"Valfrihet är viktigt för oss. Boende kommer själva bestämma om de vill ha en
eller flera bilar, använda eventuell bilpool eller hitta andra lösningar. Att i det
parkeringskaos vi har i Kungsängen Centrum med närområde, innan vi sett
eventuella effekter av avgiftsbeläggning inom vissa zoner, införa 0,5 i
parkeringsplatser per hushåll i området är olämpligt. Det finns enligt Tekniska
nämnden risk för att boende använder allmänna parkeringar längs Ringvägen.
Vi anser att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha
mjuka övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder.
Vidare är det viktigt att det blir ett säkert trafikflöde på Ringvägen och i
korsningen mot G:a Enköpingsvägen.
Översyn behövs av planbestämmelser avseende bullernivåer inomhus.
Vi ser ett behov av att en fördjupad översiktsplan, med vision på kanske 30 år,
tas fram för byggnationer i Kungsängens centrum.”

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi har tagit emot flera mail från boende i kvarteret intill och lyssnar på
deras framställan. Så eftersom det ska byggas många hus i området är det
bättre att t.ex. lägga på en våning i alla de andra husen, så kan vi ändå
bygga lika många bostäder. Då får vi en mer sammanhållen bebyggelse i
samklang med redan befintlig bebyggelse på Ringvägen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 158

2016-11-16

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

Beslut
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2016 med helårsprognos godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden
januari till och med augusti 2016. Underlaget utgörs bland annat av
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.
Kommunens resultat för perioden uppgår till + 54,5 mkr. Det budgeterade
resultatet uppgår till + 24,6 mkr. Det redovisade delårsresultatet är således 29,9
mkr bättre än budgeterat resultat. Medel från sociala investeringsfonden med
1,5 mkr beräknas användas vilket ger ett resultat inklusive medel från sociala
investeringsfonden på + 56 mkr.
Delårsresultatet förklaras främst av nämndernas samlade överskott med 31
mkr. Då ingår försäljning av tomträtter och markreserv med 4,6 mnkr.
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är samtidigt 1,4 mnkr lägre till följd
av negativa slutavräkningar för både 2015 och 2016. Avskrivningarna beräknas
bli 2,9 mnkr högre än budgeterat och finansnettot 4,3 mnkr högre än
budgeterat. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest på 2,8 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 6,4 mkr. Det är 6,4
mkr bättre än budgeterat. I resultatprognosen ligger försäljning av tomträtter
och markreserv med 5,3 mkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott
på 9,9 mkr, vilket är väsentligt lägre än för årets första åtta månader. Av
nämnderna beräknas Socialnämnden visa överskott på 9,4 mkr, Bygg- och
miljönämnden 3,9 mkr, Kommunstyrelsen 3,8 mkr, och Tekniska nämnden 0,7
mkr. Utbildningsnämnden beräknas lämna ett underskott med 7,9 mkr till följd
av högre volymer än budgeterat och att den egna verksamheten går med
underskott. Avskrivningarna beräknas bli 7,1 mnkr högre än budgeterat
samtidigt som finansnettot blir 4,8 mkr bättre. I finansnettot ingår utdelning
från Kommuninvest med 2,8 mkr.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2016
Delårsbokslut för perioden januari – augusti 2016 med helårsprognos
daterad den 10 oktober 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 158
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 159

2016-11-16

Budget 2017
Dnr KS 16/0153

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:60.

2.

Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla
Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards
(C) förslag 31 oktober 2016.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och
upplåning om 20 mkr som beslutats av fullmäktige i budget 2014 kvarstår i
enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt
(MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.

6.

Uppföljning under 2017 ska ske i enlighet med Camilla Janson (S), Jan
Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31
oktober 2016.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2017.

__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 8 juni 2016 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2017. Nämnderna presenterade den 5 oktober 2016 sina
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för
budget 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste
vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP)
och Lisa Edwards (C) har 31 oktober 2016 lagt fram förslag till
Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 159

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15
Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för
2018-2019
Nämndernas budgetsförslag

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Bolagen

•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 160

2016-11-16

Yttrande gällande granskningsrapport Granskning av kommunens rutiner för
upphandling
Dnr KS 16/0249

Beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016 antas som
yttrande till kommunens revisorer, avseende granskning av kommunens rutiner
för upphandling.
__________

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns lekmannarevisorer
genomfört en granskning av kommunens rutiner för upphandling. Efter
genomförd granskning har revisorerna kommit med ett antal
rekommendationer. Kommunledningskontoret har kommenterat revisorernas
rapport.

Beslutsunderlag
•
•

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling 6
september 2016
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016

Beslutet skickas till:
• Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 161

2016-11-16

Yttrande gällande granskningsrapport Granskning av kommunens
personalstrategiska arbete
Dnr KS 16/0250

Beslut
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse antas som yttrande till
kommunens revisorer avseende granskning av kommunens
personalstrategiska arbete.
2. Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag till kompetensförsörjningsplan för kommunens långsiktiga arbete i
enlighet med förslag från kommunens revisorer för beslut i
Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse antas som yttrande till kommunens
revisorer avseende granskning av kommunens personalstrategiska arbete.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
kompetensförsörjningsplan för kommunens långsiktiga arbete i enlighet med
förslag från kommunens revisorer för beslut i Kommunstyrelsen. Samt
härutöver anta Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som yttrande
avseende granskning av kommunens personalstrategiska arbete.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin
Normarks (L) förslag till beslut
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar Martin Normarks
(L) förslag till beslut.
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med Martin Normarks (L) förslag
som tillägg till beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 161

Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett nytt förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns
Landsting gällande personer med missbruk/beroende. Den nuvarande
överenskommelsen upphörde att gälla vid årsskiftet 2015/2016. KSL:s styrelse
beslutade 16 juni 2016 att rekommendera kommunerna i länet att anta
modellen för samverkan. Kommunerna ska meddela sitt ställningstagande
gällande överenskommelsen senast den 31 december 2016 till KSL.
Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2017 och gäller tillsvidare.
Utbildningsnämnden och Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
att anta överenskommelsen.

Beslutsunderlag
•
•

•
•
•

Kommunledningskontoorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2016
Rekommendationer från KSL gällande överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring
personer med missbruk/beroenden 16 juni 2016
Samverkan kring personer med missbruk/beroende, överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
Utbildningskontorets beslut § 78, den 25 oktober 2016
Socialnämndens beslut § 101, den 27 oktober 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med Martins Normarks (L)
förslag som tillägg.
Beslutet skickas till:
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• KSL (registrator@ksl.se)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 162

2016-11-16

Lokalresursplan 2016-2021
Dnr KS 16/0316

Beslut
1. Lokalresursplan för 2016-2021 innehållande den kommunala
behovsprocessen, samt lista med prioritetsordning till Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB antas med tillägg om punkt 1.2 påbörjar
planeringen av ett nytt äldreboende under 2017.
2. Lokalresursplan 2016- 2021 ersätter Lokalresursplan 2015- 2019
__________

Förslag till beslut
1. Lokalresursplan för 2016-2021 innehållande den kommunala
behovsprocessen, samt lista med prioritetsordning till Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB antas.
2. Lokalresursplan 2016- 2021 ersätter Lokalresursplan 2015- 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut samt att på lämpligt ställe lägga
till ”1.2 påbörja planeringen av ett nytt äldreboende under 2017”.
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut
med Jan Stefansons (KD) förslag om tillägg.

Sammanfattning
För att utnyttja befintligt lokalbestånd effektivt och för att möta kontorens och
verksamheternas lokalbehov över tid måste kommunens lokalresursarbete
bedrivas strategiskt. Ett verktyg för detta arbete är en lokalresursplan.
Lokalresursplanen beskriver kapaciteten och beläggningen i lokalerna i
dagsläget, verksamheternas förväntade lokalbehov framöver, åtgärdsförslag för
att möta det förväntade behovet samt lämnar förslag på hur framtida projekt
ska prioriteras. Lokalresursplanen ska revideras två gånger årligen så att den
hålls aktuell som styrinstrument i budgetberedningen. Denna lokalresursplan är
den andra upplagan och planperioden sträcker sig från 2016 till 2021,
dokumentet ersätter tidigare Lokalresursplan 2015- 2019.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Lokalresursplan 2016-2021

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 162
Beslutet skickas till:
• Samtliga nämnder
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 163

2016-11-16

Kultur- och fritidsplan 2016-2019
Dnr KS 16/0088

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016-2019 fastställs.
__________

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag på en kulturoch fritidsplan. Andra kontor, föreningslivet och nämndens styrgrupp har
deltagit i processen. Revideringen består i aktualisering av texten samt vissa
mindre förändringar.
Kommunstyrelsen sände enligt beslut den 27 april Kultur- och fritidsplanen på
remiss till Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden och Socialnämnden för
yttrande. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets
tjänsteskrivelse som sitt yttrande, vilket förordar Kultur- och fritidsnämndens
förslag till beslut, dvs. att Kultur- och fritidsplanen fastställs.
Tekniska nämnden har önskat framflyttad remissvarstid, men fått avslag.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016
Utbildningsnämndens beslut § 55 den 23 augusti 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2016
Kommunstyrelsens beslut § 66 den 27 april 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 den 23 februari 2016
Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016-2019

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 164

2016-11-16

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun
och Upplands-Bro Kommunföretag AB
Dnr KS 16/0303

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag
AB och AB Upplands-Brohus antas.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag
AB och AB Upplands-Brohus antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L) föreslår att man beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsesammanträdet den 23 april 2014, § 58, fattades följande
beslut; ”Upplands-Bro kommun inför ett miljöledningssystem med Svensk
Miljöbas kravstandard som bas.”
Utifrån detta uppdrag togs en projektplan fram för införande av systematiskt
miljöarbete vilken presenterades på kommunledningsgruppen i januari 2016.
Vid Hållbarhetsutskottet den 20 januari 2016 presenterades miljöutredningen
som sammanfattar kommunens verksamheters övergripande miljöpåverkan,
vilket ligger till grund för inriktningen i miljöpolicyn. Under hösten har
miljöombudsgruppen arbetat för att ta fram miljöpolicyn som grundar sig i de
för kommunen betydande miljöaspekterna.
Utifrån Svensk Miljöbas kravstandard och ISO14001:s kravstandard är det
grundläggande att anta en miljöpolicy för organisationen som vägledningen för
miljöarbetet för att kunna certifiera sitt miljöledningsarbete.

Beslutsunderlag
•
•
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016
Kommunstyrelsens beslut 23 april 2014 § 58, Uppdrag att utreda lämplig
metod för att införa miljöledningssystem i Upplands-Bro kommun
KS beslut den 8 juni 2016, Dnr KS 15/0839 § 104, Fastställande av
miljöaspekter
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Vi gläder oss åt att det miljöarbete som Alliansen påbörjade 2014
äntligen blivit en miljöpolicy. Men vi beklagar att den styrande majoriteten
försenat miljöpolicyn”
Beslutet skickas till:
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Tekniska nämnden
• Bygg- och miljönämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunstyrelsen
• Upplands-Bro Kommunföretag AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 165

2016-11-16

Uppdrag att genomföra byggprojekt,
Parkvägens gruppbostad
Dnr KS 16/0314

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1.

Kommunfullmäktige uppdrar till AB Upplands-Brohus att genomföra
byggprojektet, Parkvägens gruppbostad

2.

Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full
betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 43 000 000 kr för
finansiering av byggprojektet, Parkvägens gruppbostad.

3.

En borgensavgift på 0,35 % uttas.

__________

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 4 juni 2014 att ge Socialkontoret i uppdrag att
tillsammans med AB Upplands-Brohus förprojektera för en gruppbostad enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslutet grundrar
sig på de volymökningar inom gruppen personer med funktionsnedsättning
med ett behov av gruppbostad som Socialnämnden står inför.
Den 18 augusti 2016 fattade Socialnämnden beslut om att genomföra projektet
med placering på Parkvägen i Bro. I samma ärende beslutade Socialnämnden
att föreslå att Kommunfullmäktige uppdrar till AB Upplands-Brohus att
verkställa projektet.
Kommunfastigheter uppskattar den totala kostnaden för projektet till
43 000 000 kr.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2016
Beslut från socialnämnden den 18 augusti 2016 (§ 62)

Beslutet skickas till:
• AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 166

2016-11-16

Programpriser och strukturtillägg 2017
för nationella program i
gymnasieskolan
Dnr KS 16/0315

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunförbundet Stockholms läns (KSL)
rekommendation att:
1. Fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en
genomsnittlig uppräkning om 1.8 procent.
2. Inriktningspriset avseende SA-medier, information och kommunikation,
BA- anläggningsfordon samt FT-transporterför tre årskurser fördelas på de
två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
3. Förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass
med hörselanpassning.
4. Förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning vilket ersätter tidigare överenskommelse om
riktlinjer för tilläggsbelopp.
5. Anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg 2017 samt förslaget att
uppräkning avseende strukturtillägget sker per kalenderår.
__________

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna i Stockholms län
årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från
Kommunerna i Stockholms län (KSL). KSL tar fram underlag enligt fastställd
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. KSL:s styrelse
beslutade den 16 juni 2016 att rekommendera samverkansområdets kommuner
att besluta följande:
1. Fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en
genomsnittlig uppräkning om 1.8 procent.
2. Inriktningspriset avseende SA-medier, information och kommunikation,
BA- anläggningsfordon samt FT-transporterför tre årskurser fördelas på de
två sista åren för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
huvudmännen och följa gymnasieförordningen.
3. Förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass
med hörselanpassning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 166
4. Förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning vilket ersätter tidigare överenskommelse om
riktlinjer för tilläggsbelopp.
5. Anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg 2017 samt förslaget att
uppräkning avseende strukturtillägget sker per kalenderår.
Utbildningsnämnden beslutade 20 september 2016, § 65, att godkänna
framtagna förslag till gemensam prissättning för gymnasieskolan 2017

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2016
Rättelse-/prislista för gymnasieskolan 2017 med mera
Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella
program i gymnasieskolan med bilagor
Utbildningsnämndens beslut 20 september 2016, § 65

Beslutet skickas till:
• Kommunerna i Stockholms län (KSL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 167

2016-11-16

Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med
missbruk/beroende
Dnr KS 16/0290

Beslut
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län, om samverkan kring personer med missbruk/beroende, antas i
enlighet med Utbildningsnämndens och Socialnämndens rekommendation.
__________

Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett nytt förslag till
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns
Landsting gällande personer med missbruk/beroende. Den nuvarande
överenskommelsen upphörde att gälla vid årsskiftet 2015/2016. KSL:s styrelse
beslutade 16 juni 2016 att rekommendera kommunerna i länet att anta
modellen för samverkan. Kommunerna ska meddela sitt ställningstagande
gällande överenskommelsen senast den 31 december 2016 till KSL.
Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2017 och gäller tillsvidare.
Utbildningsnämnden och Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
att anta överenskommelsen.

Beslutsunderlag
•
•

•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2016
Rekommendationer från KSL gällande överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring
personer med missbruk/beroenden 16 juni 2016
Samverkan kring personer med missbruk/beroende, överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
Utbildningskontorets beslut § 78, den 25 oktober 2016
Socialnämndens beslut § 101, den 27 oktober 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 167

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna anser att det är viktigt att kommunen arbetar
med dataspelsberoende, vilket inte finns med i överenskommelsen.”
Beslutet skickas till:
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• KSL (registrator@ksl.se)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 168

2016-11-16

Motion om ordning och reda i ekonomin
Dnr KS 15/0853

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen anses besvarad
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses
besvarad.
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag till
Kommunledningskontoret att utreda även kvalitetsmässiga och ekonomiska
vinster som kan nås genom införandet av förslaget i motionen.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) förslag om återremiss.

Sammanfattning
I en motion från Fredrik Kjos (M) från 15 december 2015 föreslås att
budgetering och redovisning av intern tid ska införas i redovisningen. Utifrån
de krav kommunen har på rapportering av resultat och ställning finns ingen
anledning att införa en generell redovisning av nedlagd intern tid.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 september 2016
Motion från Fredrik Kjos (M) 15 december 2015

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Jan Stefansons (KD)
förslag och Fredrik Kjos (M) förslag om återremiss.
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Ärendet ska avgöras idag och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 168
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag enligt Jan
Stefansons (KD) förslag röstar Ja. Den som vill att ärendet återremitteras enligt
Fredrik Kjos (M) förslag till beslut röstar Nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Mary Svenberg (S)

X

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Jan Stefanson (KD)

Avstår

X
X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för avgörande idag enligt Jan
Stefansons (KD) förslag, mot sex (6) Nej-röster för Fredriks Kjos (M) förslag
om återremiss, en (1) avstår från att rösta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 168

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och
Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag:
"För ett företag är det viktigt att ha helhetsbilden över kostnader jämfört
med nytta i projekt av viss storlek. Varför inte kommunen skulle nå
samma ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster i att ha motsvarande
förbättrad ekonomisk kontroll förefaller konstigt. Det gör att projekt inte
kan prioriteras utifrån en total kostnad jämfört med den nytta projektet ger,
vilket innebär att skattebetalarnas pengar inte används på ett optimalt sätt.
Kommunledningskontoret får därför i uppdrag att utreda även de
kvalitetsmässiga och ekonomiska vinster som kan nås genom införandet av
förslaget i motionen.”’
Johan Tireland (SD) ansluter sig till moderaternas reservation.
Beslutet skickas till:
• Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 169

2016-11-16

Motion om partiers insynsplats i
samtliga nämnder
Dnr KS 15/0678

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Nuvarande rätt till insynsplatser inte justeras.
2. Motionen anses med detta besvarad.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Nuvarande rätt till insynsplatser inte justeras.
2. Motionen anses med detta besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
motionen om att införa insynsplatser.

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) har lämnat in en motion där hon föreslår att partier som är
representerade i Kommunfullmäktige men saknar representation i någon eller
några av kommunens nämnder ges möjlighet till insynsplatser i de nämnder där
de inte har ledamöter eller ersättare.
Kommunfullmäktige beslutade under 2013 om att inrätta insynsplatser i
Kommunstyrelsen för partier som var företrädda i Kommunfullmäktige men
saknade representation i Kommunstyrelsen. Beslutet innebar inga insynsplatser
i övriga nämnder eller bolagsstyrelser. Begränsningen berodde på såväl
praktiska som principiella skäl. Kommunledningskontoret föreslår inga
förändringar till detta beslut.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2016
Motion om insynsplatser, inkom 10 april 2015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 169

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ser med besvikelse att det inte finns större förståelse för
den demokratiska processen. Att öppna för insynsplats för de/det partier
som inte av eget mandat får plats i nämnderna skulle göra det lättare för
ett litet parti att hänga med i besluten och därmed gynna demokratin.”
Beslutet skickas till:
• Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 170

2016-11-16

Medborgarförslag om hjälp till utsatta
EU-medborgare i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 15/0636

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Upplands-Bro kommun bedömer att det är lämpligt att avvakta
samordning och vägledning från Länsstyrelsen i frågan om utsatta EUmedborgare.
2. Medborgarförslaget anses med detta besvarat.
__________

Sammanfattning
Ett medborgarförslag kom in till Upplands-Bro kommun den 18 februari 2015
från Margit Eriksson om att inleda ett samarbete i kommunen för att förbättra
livsvillkoren för utsatta EU-medborgare. Förslaget innebär att utsatta EUmedborgare förses med möjligheten till dusch och tvätt samt nödläger för
extremt kalla nätter.
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att från och med augusti 2016
inleda ett arbete för att ta fram vägledning för de aktörer som möter utsatta
EU/EES medborgare. Uppdraget ska genomföras i samverkan med
Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, berörda
kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Upplands-Bro kommun bedömer att det är lämpligt att avvakta samordning och
vägledning från Länsstyrelsen i frågan om utsatta EU-medborgare. Det är
viktigt att alla aktörer får samma riktlinjer att utgå ifrån i mötet med utsatta
EU-medborgarna.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes sign

Medborgarförslag som inkom den 18 februari 2015
Regeringsbeslut ”Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta
EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige” 2016-04-14 11:3
”Framtid sökes” – Slutredovisning från den nationella samordnaren Martin
Valfridsson för utsatta EU-medborgare SOU 2016:6
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 170

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det är dåligt att Upplands-Bro kommun inte kan
ta beslut i den här frågan och återigen hänvisar till att Länsstyrelsen ska
komma med vägledning kring hur vi ska hjälpa utsatta EU-medborgare
som vistas i vår kommun. Samma svar fick vi för cirka ett år sedan när
Vänsterpartiet motionerade om härbärgen som sommartid skulle kunna
användas som vandrarhem.
Det är dags att Upplands-Bro kommun öppnar sina hjärtan och visar
vägen. Vi är ju en ’kommun som ger plats”, eller hur?’”
Beslutet skickas till:
• Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 171

2016-11-16

Val av ny ledamot i Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr KS 16/0324

Beslut
Efter Yvonne Steins (L) entledigande utses Martin Normark (L) som ledamot i
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt beredning.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2014, § 147 att inrätta ett
arbetsutskott samt en beredning under mandatperioden. Arbetsutskottet ska
bestå av fem ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens beredning ska
bestå av arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är
invalda i Kommunstyrelsen.
Den 19 oktober 2016 entledigade Kommunfullmäktige Yvonne Stein (L) från
sitt uppdrag i Kommunstyrelsen, Kf § 105. Som ny ledamot i
Kommunstyrelsen valdes Martin Normark (L) Kf § 106 i och med detta måste
Kommunstyrelsen även utse ny ledamot till Kommunstyrelsens arbetsutskott
samt beredning.
Beslutet skickas till:
• Utsedd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 172
1.
•

Rapporter

Kommundirektörens rapport
Eskalerande oro i Brunna. Från Kommunen har vi uppmärksammats
tillsammans med polisen. Vår trygghetssammordnare har bl.a. startat
nattvandringar och överlag ökat insatserna i området.

•

Ökad befolkning, där vi är tredje snabbast växande kommunen i landet
procentuellet sett. Kommunen har ökat med 900 personer på tolv månader.
Leder till ökade behov av offentliga verksamheter bland annat förskolor.
Utmaningar men också väldigt positivt för kommunen.

2.

Samhällsbyggnadschefens rapport
Medborgardialog om utformningen av torget. Det har varit många
medborgare och deltagit och vi hoppas på ännu fler. Uppmanar politikerna
till att delta.

•

•

Justerandes sign

2016-11-16

Två nya busshållsplatser upprättas. En vid Galoppen samt en temporär vid
Jursta, bussturerna planeras börjar gå i december.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 173

Justerandes sign

2016-11-16

Delegationsbeslut

1.

Organisatorisk tillhörighet för GIS-verksamheten
Dnr KS 16/0015

2.

Anställningar Kommunledningskontoret augusti-oktober 2016
Dnr KS 16/0015

3.

Anställningar Samhällsbyggnadskontoret augusti-oktober 2016
Dnr KS 16/0015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 174
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Justerandes sign

2016-11-16

Anmälningar

Käppalaförbundets Styrelseprotokoll fört vid sammanträde 27 september
2016
Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2016-0928
Cirkulär 16:50 - Budgetpropositionen för år 2017 och
höständringsbudgeten för år 2016
Pressmeddelande - Ekonomirapporten, oktober 2016
Nominera föreningsvänligaste kommun
Utbildningsnämndens beslut § 65 - Ny prislista för gymnasieskolan 2017
Utbildningsnämndens beslut § 69 - Verksamhetsrapport augusti 2016
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2017
Information om fortsatt avveckling av överkapacitet Tillfälligt
anläggningsboende
Protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 21 september 2016
Cirkulär 16:52 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
Cirkulär 16:53 - Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
Cirkulär 16:54 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna
bestämmelser (AB) m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet
Tekniska nämndens beslut § 41 - Delårsrapport och helårsprognos per den
31 augusti 2016
Tekniska nämndens beslut § 50 Sammanträdestider för Tekniska nämnden
2017
Cirkulär 16:51 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
Datainspektionens beslut- Ärendet avslutas
Dnr KS 16/0244
Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 6 september 2016
Bygg- och miljönämndens beslut § 77- Verksamhetsrapport delår augusti
2016
Socialnämndens beslut § 79 - Delårsbokslut 2 med helårsprognos 2016
Kommunfullmäktiges beslut § 107 - Entledigande av Jörgen Pihl (M) från
uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-11-16

Fortsättning § 174
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Justerandes sign

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2016 - Val av ledamot i Kommunstyrelsen, styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag samt ersättare i Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte efter Yvonne Stein (L)
Dnr KS 16/0234
AB Vårljus tertialbokslut 2, 2016
Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige den 11 oktober 2016
Protokoll Kommunledningskontorets samverkan 1 november 2016
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2016 - Val av ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden efter Jenny Pettersson (SD)
Dnr KS 16/0187
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51 - Verksamhetsberättelse delår
augusti, tertial 2 2016
Kommunfullmäktiges beslut § 126 - Val av ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter Ingrid Eriksson (C)
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 - Konstnärlig gestaltning ny
stallbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut § 102 - Val av ny ledamot i Bygg- och
miljönämnden efter Martina Olsson (MP)
kommunfullmäktiges beslut § 124 - Val av ledamot till Bygg- och
miljönämnden efter Per Hellman (S)
Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 1 juni 2016
Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 4 oktober 2016

Utdragsbestyrkande
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