1 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-12-14

Plats och tid

Dävensö, Kulturhuset, 14 december 2016 kl. 09.00-13.00

Ajournering

Mötet ajournerat kl. 10.55- 11.20
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson, ordförande (S)
Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD)
Fredrik Kjos, 2:e vice ordförande (M)
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Mary Svenberg (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Hibo Salad Ali (S)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Conny Timan (S)

Hans Åberg (L)

Övriga deltagare

Maria Johansson- Kommundirektör, Mathias RantanenSamhällsbyggnadschef, Elin Vrij- Kommunsekreterare, Börje Wredén (L)Politisk sekreterare, Kurshid Chowdhury (V)- Politisk sekreteare.

Sara Ridderstedt (MP)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Lisbeth Waern (M)

Kommunledningskontoret 2016-12-19
kl. 13.00

Paragrafer

§§ 175 - 194

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Camilla Janson (S)

Justerare

..................................................................
Sara Ridderstedt (MP)

.................................................................
Lisbeth Waern (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Datum för anslags uppsättande:

2016-12-19

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2017-01-10
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 175

2016-12-14

Svar på förfrågan om prioriterade
åtgärder i transportinfrastrukturen
2018-2029 samt avgränsningssamråd
för miljökonsekvensbeskrivning för ny
länsplan
Dnr KS 16/0272

Beslut
1. Kommunen svarar på Länsstyrelsens förfrågan om prioriterade åtgärder i
transportinfrastrukturen 2018-2029 samt avgränsningssamråd för
miljökonsekvensbeskrivning för ny länsplan enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 18 november 2016. Med tillägg
enligt Camilla Jansons (S) förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunen svarar på Länsstyrelsens förfrågan om prioriterade åtgärder i
transportinfrastrukturen 2018-2029 samt avgränsningssamråd för
miljökonsekvensbeskrivning för ny länsplan enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 18 november 2016.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsens beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande tillägg i bilaga 1,
svar på förfrågan på sidan 1, sista stycket, andra meningen:
Som en del av Upplands-Bro kommuns mycket kraftiga expansion växer även
Bro kraftigt och ett antal större planprojekt är på gång. En fungerande och
utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för en fortsatt och lyckad expansion.
Att Upplands-Bro kommun kan expandera är en av förutsättningarna för att
trycket på Stockholms centrum minskar och för att en flerkärnig region kan
förverkligas. Den låga turtätheten i pendeltågstrafiken till Bro är en hämmande
faktor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 175
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsens beslutar enligt följande:
1. Kommunen svarar på Länsstyrelsens förfrågan om prioriterade åtgärder i
transportinfrastrukturen 2018-2029 samt avgränsningssamråd för
miljökonsekvensbeskrivning för ny länsplan enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 18 november 2016.
2. Kommunstyrelsen lyfter särskilt fram vikten av en
tätare pendeltågstrafik och framhåller att åtgärder för att möjliggöra
samma turtäthet i Bro som i Kungsängen måste ges högsta prioritet i den
regionala prioriteringen. De svarar på ett utomordentligt sätt mot vad
länsstyrelsen skriver; att man kommer att lägga stor vikt vid effektiva
åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen
mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. Kommunstyrelsen
framhåller särskilt betydelsen av att med relativt små investeringar ge
förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande i Bro, som framgår av
bifogad utredning.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin
Normarks (L) förslag till beslut

Sammanfattning
Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur sker genom Nationell plan
för transportinfrastruktur och Länsplan för regional transportinfrastruktur. I
Stockholms län är det Länsstyrelsen som ska upprätta och fastställa länsplanen.
Den nuvarande länsplanen gäller åren 2014-2025. Arbetet har nu satts igång
med att ta fram nästa plan för åren 2018-2029. Som en del i detta arbete begär
Länsstyrelsen in förslag om vilka åtgärder som bör ingå i planen. Åtgärderna
kan gälla samtliga tranportslag och höra hemma i såväl länsplan som nationell
plan eller inom ramen för landstingets investeringsansvar.
En del i remissen är också ett avgränsningssamråd inför miljöbedömningen av
länsplanen enligt Miljöbalken.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till remissvar den 18
november 2016.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2016

•

Länsstyrelsens remissbrev den 20 september 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 175
•

Spårutredning för utökad pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, rapport 28
oktober 2015, WSP på uppdrag av Upplands-Bro och Håbo kommuner

•

Samhällskonsekvenser av utökad pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, rapport
25 september 2015, WSP på uppdrag av Upplands-Bro och Håbo
kommuner

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag och Martin Normark (L) förslag samt
Camilla Jansons (S) förslag om tillägg.
Ordföranden ställer samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Martin
Normarks (L) förslag till beslut och finner att man beslutar enligt
Samhällbyggnadskontoret.
Därefter frågar ordföranden om Kommunstyrelsen kan besluta att godkänna
Camilla Jansons (S) förslag om tillägg.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med Camilla Jansons (S) tillägg.

Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) reservation mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Paragrafen förklars omedelbart justerad
_________________________
Ordförande: Camilla Janson (S)
_________________________
Justerare: Sara Ridderstedt (MP)
_________________________
Justerare: Lisbeth Waern (M)
Beslutet skickas till:
• Länsstyrelsen Stockholm
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 176

2016-12-14

Förslag till bildande av LillsjönÖrnässjöns naturreservat i UpplandsBro kommun
Dnr KS 15/0300

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Naturreservat bildas för området i enlighet med bifogat förslag till beslut
”Bildande av Lillsjön- Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”,
daterat den 28 april 2016, rev. den 14 november 2016, dnr KS 15/0300,
med följande ändring:
Svartskrafferade området i förslaget öster om Lillsjön och öster om
elljusspåret undantas från naturreservatet i avvaktan på vidare utredning
och ställningstagande.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättad ”Överenskommelse om intrångsersättning ” mellan
kommunen och markägarna till fastigheten Husby 1:2.
2. Godkänna principen att kommunen träffar överenskommelser om förvärv
av mark inom reservatet genom markbyten dels med Villamarken
Exploatering i Stockholm AB, dels med Kilenkrysset Bygg AB.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Naturreservat bildas för området i enlighet med bifogat förslag till beslut
”Bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”,
daterat den 28 april 2016, rev. den 14 november 2016, dnr KS 15/0300.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättad ”Överenskommelse om intrångsersättning ” mellan
kommunen och markägarna till fastigheten Husby 1:2.
2. Godkänna principen att kommunen träffar överenskommelser om förvärv
av mark inom reservatet genom markbyten dels med Villamarken
Exploatering i Stockholm AB, dels med Kilenkrysset Bygg AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 176

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande ändring i punkten
1, i vad man föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Naturreservat bildas för området i enlighet med bifogat förslag till beslut
”Bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”,
daterat den 28 april 2016, rev. den 14 november 2016, dnr KS 15/0300,
med följande ändring:
Svartskrafferade området i förslaget öster om Lillsjön och öster om
elljusspåret undantas från naturreservatet i avvaktan på vidare utredning
och ställningstagande.
Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet.
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med ändringen att
naturreservatets gränser längs E18, Enköpingsvägen och Granhammarsvägen
dras in 20 meter ytterligare från dessa vägar.

Sammanfattning
Lillsjön och Örnässjön med omgivande skogs- och odlingsmarker är ett
tätortsnära naturområde med mycket höga frilufts- och naturvärden. Genom sitt
läge intill Kungsängen så har det stor betydelse för kommuninvånarna och
används året runt. Området ingår i Görvälnkilen, en av Stockholmsregionens
gröna kilar. I kommunens översiktplan ÖP 2010 föreslås naturreservat för
området. Kommunen har som ett Lokalt Naturvårdsprojekt (LONA, statligt
bidrag) genomfört både en utredning kring översiktsplanens förslag om
naturreservat, och med utredningen som grund drivit reservatsprocessen fram
till beslutet om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
Syftet med naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla
naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån,
dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka
tillgängligheten till delar av området.
Kommunen utökar genom köp sitt markinnehav i reservatet. Därutöver ingår
enskild mark och vatten i Örnässjön. Kommunen kommer att söka statsbidrag
till denna markåtkomst hos Naturvårdsverket som en följd av det positiva
förhandsbesked om markåtkomstbidrag, som Naturvårdsverket meddelat
kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 176

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2016

•

Förslag till beslut (den 28 april 2016, reviderat den 14 november 2016) om
Bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun
jämte förslag till skötselplan

•

Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016)

•

Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av naturreservatet
Lillsjön-Örnässjön 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

•

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 sammanträde den 27 maj
2014 med ”Information om utredningen om förslag till naturreservat vid
Lillsjön-Örnässjön 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 19 december 2013, rev 15 april 2014, dnr
212-000488)

•

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 § 162 15 december 2011.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, Camilla Jansons (S)
förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag till beslut och Martin Normarks (L)
förslag till beslut.
Ordföranden utser Camilla Jansons (S) förslag som huvudförslag.
För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Fredrik
Kjos (M) förslag till beslut mot Martin Normarks (L) förslag till beslut och
finner att Fredrik Kjos (M) förslag blir motförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 176
Ordföranden ställer sedan Camilla Jansons (S) förslag till beslut mot Fredrik
Kjos (M) förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag
till beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik
Kjos förslag till beslut röstar Nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Hibo Salad Ali (S)

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

Conny Timan (S)

X

Camilla Janson (S)

X

Avstår

Under uppropet lämnas tio (10) Ja-röster för Camilla Jansons (S) förslag till
beslut, mot fem (5) Nej-röster för Fredriks Kjos (M) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 176

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
och Anders Åkerlind (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Genom att bibehålla nuvarande status kan de som rör sig inom området
göra det med samma frihet som idag.”

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Ärende 3 på dagordningen, Beslut om upphävande av del av Lejondals
naturreservat i Lilla Tingsviken 1:1 p.g.a. trafikplats Kockbacka, vid
dagens sammanträde med kommunstyrelsen visar att det kan vara
onödigt att låta reservatsgränser gå ända intill större vägar. Man
konstaterar där att "vägkroppens slänter, dike och viltstängsel" gör
intrång i Lejondals naturreservat. I det fallet handlar det om en påfart,
men kan också handla om fler filer, förbättrade gc-vägar till regional
standard, bullerskydd mm. För att undvika möjliga kommande konflikter
av detta slag yrkade vi i ärende 2 att naturreservatets gränser längs E 18,
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen dras in 20 meter ytterligare
från dessa vägar.”
Beslutet skickas till:
• Kungörs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mitt i Upplands-Bro och i
Upplands-Bro-bladet

Justerandes sign

•

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarie-ämbetet,
Havs- och vattenmyndigheten och Lantmäteriet

•

Intresseorganisationer och övrig allmänhet som lämnat synpunkter

•

Information på kommunens hemsida

•

Kungörelse i författningssamling:
Kommunens beslut och föreskrifter ska kungöras enligt 3 kap. 30 §
kommunalagen (1991:900).

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 177

2016-12-14

Beslut om upphävande av del av
Lejondals naturreservat i Lilla
Tingsviken 1:1 pga. trafikplats
Kockbacka
Dnr KS 16/0076

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Upphäva del av Lejondals naturreservat i Lilla Tingsviken 1:1 p.g.a. trafikplats
Kockbacka.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret finner det nödvändigt att upphäva ett område inom
naturreservatet som kommer tas i anspråk av Trafikplats Kockbacka, eftersom
motorvägsavfarten kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid. Berört
område är 230 kvm. Beslut om upphävande får ske enligt 7 kap 7 §
miljöbalken om synnerliga skäl finns. Ett upphävande beslutas av
kommunfullmäktige.
De synnerliga skälen för upphävandet är att E18 är ett utpekat riksintresse.
Intrånget i naturreservatet är litet och bedöms ge en marginell påverkan på
naturmiljö, friluftsliv och jordbruk.
Samråd har hållits och sakägarna har inte inkommit med några synpunkter.
Länsstyrelsen hade inte någon erinran mot upphävandet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2016

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2016

•

Bygg och miljönämndens beslut den 22 mars 2016 (dnr 16/0015-40)
Ansökan om dispens från föreskrifter för Lejondals naturreservat,
Trafikverket

•

Beslut om ombildande av Lejondals naturreservat den 14 juni 2012 (Kf §
49, 2011/000083)

•

Trafikverkets ansökan den 10 februari 2016 (Trafikverket, projektnummer
884258/107376, dnr TRV 2016/6512)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 177
Beslutet skickas till:
• Länsstyrelsen Stockholm
• Jordbruksarrendator Leif Gustafsson (delgivning)
• Jakträttsarrendator Torbjörn Johansson (delgivning)
• Beslutet ska kungöras genom 3 kap. 30§ enligt kommunallagen (1991:900)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 178

2016-12-14

Planprioritering 2017
Dnr KS 16/0365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbete med planer sker utifrån
Samhällsbyggnadskontorets planprioritering daterad 30 november 2016 med
ändringen att Skällsta verksamhetsområde (Del av klöv och Lilla Ullevi1:5 och
Bro – Skällsta 1:38 m.fl.) ges prioritet 1.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbete med planer sker utifrån
Samhällsbyggnadskontorets planprioritering daterad 30 november 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag med ändringen att Skällsta
verksamhetsområde (Del av klöv och Lilla Ullevi1:5 och Bro – Skällsta 1:38
m.fl.) ges prioritet 1.
Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Lisa Edwards (C), Fredrik Kjos
(M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Camilla Jansons (S) förslag till beslut.

Sammanfattning
I kommunens tidigare mål anges att detaljplaner som kommunen driver ska
kunna tas upp för antagande inom 1-2 år. För att kunna uppfylla detta mål och
för att pågående uppdrag ska motsvara avdelningens tillgång till resurser
upprättas en prioritetsordning. Prioritetsklassningen är indelad i fyra klasser.
Under de senaste åren har antalet Prioritet 1-uppdrag varit begränsade till 5-6
stycken. Detta antal ökade något vid förra planprioriteringen (den 3 februari
2016). Till denna upplaga har detta antal justerats ned något för att bättre
överensstämma med hur arbetsfördelningen ser ut i praktiken. Resterande
aktiva planuppdrag har tilldelats lägre prioritet. En trend är att antalet uppdrag
har ökat under de senaste åren. Antalet uppdrag i denna prioritering är 41 st.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 30 november 2016

•

Upprättat förslag till planprioritering, 30 november 2016

Beslutet skickas till:
• Akt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 179

2016-12-14

Ram för upptagande av tillfälliga lån
2017
Dnr KS 16/0320

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Kommunstyrelsen får under 2017, för kommunens räkning ta upp tillfälliga
lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75 miljoner kronor.
__________

Sammanfattning
Enligt 8 § punkt 7 i Kommunstyrelsens reglemente får Kommunstyrelsen utan
Kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande vid behov ta upp lån inom den
beloppsram och de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt med särskilt
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som Kommunfullmäktige
angivit.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen får rätt att uppta
tillfälliga lån upp till 75 miljoner kronor under 2017. Det är samma riktlinjer
som gällt för 2016.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 1 november 2016.

Beslutet skickas till:
• Bolagen
• Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 180

2016-12-14

Anvisningar och tidplan för arbetet med
årsredovisning och
verksamhetsberättelser 2016
Dnr KS 16/0322

Beslut
Anvisningar och tidplan för arbetet med verksamhetsberättelser och
årsredovisning 2016 fastställs.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen
ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Utformningen av
årsredovisningen regleras till stor del i lagen om kommunal redovisning.
För att kunna upprätta årsredovisningen behövs underlag i form av
verksamhetsberättelser från nämnderna och årsredovisningar från
dotterbolagen. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag om
anvisningar och tidsplan för detta.
Årsredovisningen föreslås behandlas av Kommunstyrelsen den 26 april 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2016.

Beslutet skickas till:
• Samtliga nämnder
• Upplands-Bro Kommunföretag AB
• AB Upplands-Brohus
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
• Österhöjdens Garage AB
• Personalstaben
• Miljöstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 181

2016-12-14

Avtal om överförmyndarsamverkan
mellan Upplands-Bro kommun och
Järfälla kommun
Dnr KS 16/0350

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Förnyelse av avtal om överförmyndarsamverkan mellan Järfälla kommun och
Upplands-Bro kommun godkänns enligt förslag.
__________

Sammanfattning
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ansvarar för tillsynen av
ställföreträdare för underåriga eller hjälpbehövande vuxna. Det
samverkansavtal som nu förnyas innebär en enklare betalningsmodell men
kvarstår i övrigt som i det tidigare avtalet arbetades fram och beslutades 2008.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2016

•

Avtal om överförmyndarsamverkan Järfälla- Upplands-Bro kommun 2017

•

Uppföljning av överförmyndaravtalet för Järfälla och Upplands-Bro
upprättad maj 2016

•

Kommunfullmäktiges beslut 20 november 2008 § 158

•

Avtal om överförmyndarsamverkan med Järfälla kommun och UpplandsBro kommun daterad 22 december 2008

Beslutet skickas till:
• Överförmyndarkansliet i Järfälla kommun
• Kommunstyrelsen i Järfälla kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 182

2016-12-14

Överenskommelse om samverkan
mellan Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområde Järfälla
Dnr KS 16/0038

Beslut
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun
och lokalpolisområde Järfälla, 11 november 2016 inklusive bilagor
godkänns.
2. Medborgarlöftet 24 november 2016 godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att enligt gällande
delegationsförteckning underteckna samverkansöverenskommelsen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov revidera åtgärdsplanen som
är en bilaga till samverkansöverenskommelsen. Detta ska ske i samråd
med lokalpolisen och med lokala Brottsförebyggande rådet.
__________

Sammanfattning
Kommunen och lokalpolisområde Järfälla samverkar för att öka tryggheten och
minska brottsligheten i Upplands-Bro. För att beskriva inriktningen för
samverkan och arbetssätt har ett förslag till samverkansöverenskommelse tagits
fram. Förslaget innebär att trygghet på offentlig plats, arbete med utsatta
ungdomar, inbrott i bostad samt våldsbejakande extremism är de prioriterade
samverkansområdena. Ett gemensamt medborgarlöfte har också arbetats fram.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområde Järfälla, 11 november 2016

•

Avsiktsförklaring, 2 februari 2016

•

Gemensam lokal lägesbild för Upplands-Bro, 26 oktober 2016

•

Åtgärdsplan, 11 november 2016

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 20 september 2016

•

Medborgarlöfte, 24 november 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 182

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Samverkan behövs även med vakt-, säkerhetsföretag och
försäkringsbolag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
Upplands-Bro.”
Beslutet skickas till:
• Lokalpolisområde Järfälla

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 183

2016-12-14

Utvärdering av medborgarförslag i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 16/0336

Beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en utvärdering av
registrerade och hanterade medborgarförslag i Upplands-Bro under
tidsperioden 2011-2016.
2. Samtliga nämnder uppmanas yttra sig över hur medborgarförslag hanteras i
nämnderna samt hur nämnderna ser på hantering och handläggning av
medborgarförslag.
__________

Sammanfattning
Medborgarförslag, tillsammans med t.ex. folkomröstningar, medborgardialoger
och remissvar, utgör formella kanaler för medborgarnas påverkan mellan
valen. Sedan medborgarförslag infördes i Upplands-Bro kommun den 1 augusti
2011 till 21 november 2016 har totalt 119 stycken medborgarförslag lämnats
in.
Mot bakgrund av att Upplands-Bro kommun använt medborgarförslag som en
kanal för påverkan mellan valen i drygt fem år och att det är över 100 förslag
som hanterats är det god tid att utvärdera vilka effekter medborgarförslag haft
för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 184

2016-12-14

Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0106

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt byggnationsprojekt ska
avsättas för konstnärliga gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av kommunala
verksamhetslokaler.
3. Vid planering av offentliga miljöer ska reglerna om konstnärlig
utsmyckning beaktas.
4. Representanter från berört kontor/bolag för det aktuella
byggnationsprojektet ska ingå i samrådsgruppen.
5. 1 % regeln omfattar inte byggnationsprojekt som bedrivs av AB UpplandsBrohus.
6. Kostnader för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i avsatta
medel.
7. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen finansieras genom
Kultur- och fritidsnämndens budget.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i
kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig gestaltning
även i dessa projekt.
9. Med ovan förändringar och justeringar antas dokumentet Konstnärlig
gestaltning i Upplands-Bro kommun daterad den 21 mars 2016.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 184

Förslag till beslut
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt byggnationsprojekt ska
avsättas för konstnärliga gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av kommunala
verksamhetslokaler och avser inte byggnationsprojekt som bedrivs av AB
Upplands-Brohus.
3. Kostander för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i avsatta medel.
4. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen finansieras genom
kultur- och fritidsnämndens budget.
5. Med förändringarna i punkt 2 och 3 antas dokumentet Konstnärlig gestaltning
i Upplands-Bro kommun daterad den 21 mars 2016.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i
kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig gestaltning
även i dessa projekt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson(S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägg samt att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta, förslaget blir
följande:
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt byggnationsprojekt ska
avsättas för konstnärliga gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av kommunala
verksamhetslokaler.
3. Vid planering av offentliga miljöer ska reglerna om konstnärlig
utsmyckning beaktas.
4. Representanter från berört kontor/bolag för det aktuella
byggnationsprojektet ska ingå i samrådsgruppen.
5. 1 % regeln omfattar inte byggnationsprojekt som bedrivs av AB UpplandsBrohus.
6. Kostnader för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i avsatta
medel.
7. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen finansieras genom
Kultur- och fritidsnämndens budget.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om byggnation i
kommande exploateringsområden ta upp frågan om konstnärlig gestaltning
även i dessa projekt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 184
9. Med ovan förändringar och justeringar antas dokumentet Konstnärlig
gestaltning i Upplands-Bro kommun daterad den 21 mars 2016.
Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Lisa Edwards (C) och Fredrik
Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
förslag till beslut.

Sammanfattning
Förslaget är att en procent (1 %) av budgeten för varje enskilt
byggnationsprojekt ska avsättas för konstnärliga gestaltningar. Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott har att fatta beslutet om inköp. Kultur- och
fritidskontoret ansvarar för att gestaltningen verkställs. Kommunens
fastighetsbolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB samt kommunala
kontor ska årligen i januari lämna skriftlig information om byggnationsprojekt
som är aktuella. Vid varje projekt bildas en samrådsgrupp med representanter
anpassat för projektet som exempelvis byggherre, arkitekt, hyresgäst och
konstnär.
Kommunledningskontoret föreslår att en avgränsning sker i att avsättningar
inte ska gälla projekt som bedrivs av AB Upplands-Brohus och att avsättning
enbart ska ske i projekt som avser byggnation av verksamhetslokaler där
kommunen ska bedriva verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 april 2016

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2016

•

Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro kommun (daterad den 21 mars
2016)

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 185

2016-12-14

Inrättande av en demokratikommitté
Dnr KS 16/0340

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Kommunfullmäktige inrättar en demokratikommitté.
Antalet medlemmar i kommittén ska spegla antalet partier som har mandat
i Kommunfullmäktige.
2. Demokratikommitténs arbetsuppgifter fastställs i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag som bygger på kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.
3. Demokratikommittén ska bestå av en ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande samt ledamöter.
4. Till ordförande i demokratikommittén utses XX
5. Till vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
6. Till andre vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
7. Till ledamöter i demokratikommittén utses XX, XX, XX, XX och XX.
8. Kommittén sammanträder under år 2017 med uppdrag att lämna förslag till
beslut gällande arvoden, stöd till partiorganisationerna, mötesformer på
nämnder och styrelser, partiernas insyn och andra frågor som behandlats
under året till Kommunfullmäktiges sammanträde för beslut senast
december 2017. Antalet möten per år styrs av behovet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige inrättar en demokratikommitté.
2. Demokratikommitténs arbetsuppgifter fastställs i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag som bygger på kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.
3. Demokratikommittén ska bestå av en ordförande, vice ordförande och tre
ledamöter, samt tre ersättare.
4. Till ordförande i demokratikommittén utses XX.
5. Till vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
6. Till andre vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
7. Till ledamöter i demokratikommittén utses XX, XX, XX, XX och XX.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23 (36)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 185

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt följande.
1. Kommunfullmäktige inrättar en demokratikommitté.
Antalet medlemmar i kommittén ska spegla antalet partier som har mandat
i Kommunfullmäktige.
2. Demokratikommitténs arbetsuppgifter fastställs i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag som bygger på kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.
3. Demokratikommittén ska bestå av en ordförande, vice ordförande och
andre vice ordförande samt ledamöter.
4. Till ordförande i demokratikommittén utses XX
5. Till vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
6. Till andre vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
7. Till ledamöter i demokratikommittén utses XX, XX, XX, XX och XX.
8. Kommittén sammanträder under år 2017 med uppdrag att lämna förslag till
beslut gällande arvoden, stöd till partiorganisationerna, mötesformer på
nämnder och styrelser, partiernas insyn och andra frågor som behandlats
under året till Kommunfullmäktiges sammanträde för beslut senast
december 2017.
9. Antalet möten per år styrs av behovet.
Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Lisa Edwards (C), Fredrik Kjos
(M) och Martin Normark (L) föreslår att man beslutar enligt Camilla Jansons
(S) förslag till beslut.

Sammanfattning
Frågor som rör den demokratitiska processen och politiska partiernas uppdrag
och roll i Upplands-Bro kommun bör beredas i en politiskt bred sammansatt
kommitté.
Kommittén uppdrag ska vara att bereda och yttra sig i ärenden som
Kommunfullmäktige påkallar inom demokratiområdet. Kommittén ska också
bereda och komma med förslag när det gäller de förtroendevaldas arvoden och
stödet till de politiska partierna.
Utöver grunduppdraget ska kommittén också ha möjlighet att väcka egna
frågor inom demokratiområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 185

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2016.

Beslutet skickas till:
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 186

2016-12-14

Arvoden för förtroendevalda 2017
Dnr KS 16/0339

Beslut
Ärendet utgår.
__________
Beslutet skickas till:
• Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 187

2016-12-14

Partistöd 2017
Dnr KS 16/0342

Beslut
Partistöd för 2017 utbetalas enligt följande:
Socialdemokraterna

387 536 kr

Moderaterna

288 824 kr

Liberalerna

140 756 kr

Sverigedemokraterna

140 756 kr

Miljöpartiet

116 078 kr

Centerpartiet

91 400 kr

Kristdemokraterna

91 400 kr

Vänsterpartiet

91 400 kr

__________

Sammanfattning
Partistöd ska enligt beslut i Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 utbetalas
till de partier som har mandat i Kommunfullmäktige och som senast den 1
december 2016 inkommit med redovisning över hur stödet för 2015 använts.
Samtliga partier har inkommit med redovisning och stöd föreslås därför
utbetalas i enlighet med förslaget. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas
upp efter förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2016

Beslutet skickas till:
• Politiska partier med mandat i Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 188

2016-12-14

Godkännande av ändring i
förbundsordningen för
Käppalaförbundet
Dnr KS 16/0343

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i förbundsordningen
för Käppalaförbundet.
__________

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Käppalaförbundet har den 11 oktober föreslagit en
förändrad ändamålsparagraf samt en modernisering av språket och anpassning
av förbundsordningen till rådande lagstiftning.
I förslaget till ny förbundsordning finns också förslag om utökad låneram från
1,4 mdkr till 1,6 mdkr för att finansiera de kommande investeringsutgifterna
enligt antagna budgetar.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2016

•

Hemställan om godkännande av ändring av förbundsordningen för
Käppalaförbundet.

Beslutet skickas till:
• Käppalaförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 189

2016-12-14

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Dnr KS 16/0349

Beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U33 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag den 23 november 2016 med Camilla
Jansons (S) förslag till revideringar:
Tillägg i ärendegrupp nr 5.4, i samråd med nämnds presidium
I ärendegrupp nr 3.3 och 3.4 ändras § 8 till § 9.
2. Delegationsförteckning Nr 3.3.1 U33 gäller från och med 15 december
2016
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U33 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag den 23 november 2016.
2. Delegationsförteckning Nr 3.3.1 U33 gäller från och med 15 december
2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande revideringar:
Tillägg i ärendegrupp nr 5.4 om: i samråd med nämnds presidium
I ärendegrupp nr 3.3 och 3.4 ändras § 8 till § 9.
Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag till beslut med ändringen att ärendegrupp nr
5.4 utgår.
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos
(M) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 189

Sammanfattning
I Upplands-Bro kommun anställs för närvarande Kommundirektör och
Kontorschefer (Förvaltningschefer) av Kommunstyrelsen. Kontorschefernas
chef är Kommundirektören.
Chefsansvaret innebär arbetsmiljöansvar, lönesättning och med därtill hörande
uppgifter. Kommundirektören attesterar chefernas kostnader. Såväl
Kommundirektör som Kontorschefer hanteras som tillsvidareanställda med
undantag från anställningsskydd enligt LAS.
I samband med att anställningsvillkoren för Kontorscheferna ska ses över
föreslår Kommunledningskontoret att Kommunstyrelsen i sin
delegationsförteckning delegerar till Kommundirektören att anställa
Kontorschefer.
Vid rekrytering av Kontorschef ska berörd nämnds presidium och
Kommunstyrelsens ordförande ingå i rekryteringsgruppen tillsammans med
Kommundirektören.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 november 2016

•

Förslag till Delegationsförteckning Nr 3.3.1 U33

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförslag gällande beslutspunkt 2.
Ordföranden finner att det gällande beslutspunkt 1, finns två förslag till beslut
och ställer Camilla Jansons (S) förslag mot Fredrik Kjos (M) förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons
förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) förslag
till beslut röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik
Kjos (M) förslag till beslut röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-12-14

Fortsättning § 189

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Hibo Salad Ali (S)

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

Conny Timan (S)

X

Camilla Janson (S)

X

Avstår

Under uppropet lämnas nio (9) Ja-röster för Camilla Jansons (S) förslag till
beslut, mot sex (6) Nej-röster för Fredriks Kjos (M) förslag till beslut.

Reservationer
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:
• Kommundirektör
• Samhällsbyggnadschef
• Planchef
• Exploateringschef

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 190

2016-12-14

Tillsättande av rekryteringsgrupp för
rekrytering av Kultur- och fritidschef
Dnr KS 16/0348

Beslut
Kommunstyrelsen utser en rekryteringsgrupp för rekrytering av Kultur- och
fritidschef bestående av följande:
•
•
•
•
•

Camilla Janson (S), ordf. Kommunstyrelsen
Andrée Wright (MP), ordf. Kultur- och fritidsnämnden
Naser Vukovic (S) 1:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden
Paul Gustavsson (M), 2:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden
Maria Johansson, Kommundirektör

__________

Sammanfattning
För att genomföra rekryteringen av en ny Kultur- och fritidschef ska en
rekryteringsgrupp tillsättas. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde utse
medlemmar i gruppen. Kommunledningskontoret föreslår att gruppen består av
Kommunstyrelsens ordförande, presidiet i Kultur- och fritidsnämnden och
Kommundirektören.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 november 2016

Beslutet skickas till:
• Utsedda

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 191

2016-12-14

Allmänhetens frågestund 2017
Dnr KS 16/0358

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Allmänhetens frågestund anordnas under år 2017.
__________

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna. Under månaderna januari till november 2016 har fyra frågor
kommit in varav tre ska besvaras på Kommunfullmäktige i november.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2016.

Beslutet skickas till:
• Kommunledningskontoret, Kanslistaben
• Kanslistaben

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 192
1.

Rapporter

Kommundirektörens rapport
•
•
•
•
•

Justerandes sign

2016-12-14

Uppföljning av kostnader för inhyrd personal och utmaningen med
kompetensförsörjningen i kommunen.
Aftonbladets artikel om representation, kurser och konferenser.
Medarbetarenkäten, fördjupning sker vid kommande Kommunstyrelse
efter årsskiftet
Trygghetsarbetet (läget i Brunna och Bro)
Kommunen har fått Byggbonus 13,6 mkr.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 193

Justerandes sign

2016-12-14

Delegationsbeslut

1.

Utbildning och verksamhetsplanering
Dnr KS 16/0015

2.

Deltagande SKL konferens- En välfungerande och inkluderande
arbetsmarknad 2016, för Kommunstyrelsens ordförande
Dnr KS 16/0015

3.

Deltagande SKL konferens- En välfungerande och inkluderande
arbetsmarknad 2016, för Sara Ridderstedt (MP), ledamot
Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 194

Justerandes sign

2016-12-14

Anmälningar

1.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 1 november 2016

2.

Cirkulär 16:57 - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGSKL

3.

Cirkulär 16:58 - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform

4.

Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträden 201610-19

5.

Socialnämndens beslut § 94 - Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren Stockholm-Gotlands/verksamhetsområde Norrort

6.

Information om Boverkets Bostadsmarknadsenkät och Plan-, bygg- och
tillsynsenkät 2017

7.

Revisionsrapport - Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen

8.

Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17
november 2016 - Anmälan om uppförande av slamlager inom Håbo
Häradsallmänning S:1

9.

Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2016-11-24

Utdragsbestyrkande
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