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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 30 maj 2018, kl. 14:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Camilla Janson (S) 

Sekreterare: Olle Nykvist 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 23 maj kl. 08:30 i 
Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Jan Stefansson (KD) och Martin Normark (L) 
Dag för justering, förslag:  fredagen den 8 juni 2018, kl. 09:00 
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Temaärende – Ulf Bengtsson och Ulf Selinder från Kommuninvest 
  Susanne Wikström från Arbetsförmedlingen 

Beslutsärenden 
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1.  Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för 
bergtäkt samt bortledande av grundvatten med 
tillhörande verksamheter inom fastigheten 
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun. Mål 
nummer M 7481-17 [Sid 2] 
KS 17/0103 

Förslag till beslut 
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för bergtäkt 

på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun 
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 maj 2018. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

2.  Förslag till markstrategi [Sid 698] 
KS 17/0318 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner 
förslaget till markstrategi. 

3.  Markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 [Sid 709] 
KS 18/0182 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av 
Härnevi 1:71. 

4.  Markanvisningsavtal för del av Björknäs 1:3 m.fl. 
[Sid 717] 
KS 18/0181 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för del av 
Björknäs 1:3 m.fl. 
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5.  Förslag till VA-plan och VA-policy [Sid 784] 
KS 18/0038 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till VA plan och VA-policy i enlighet med tekniska 
nämndens beslut. 

6.  Lokalresursplan 2018-2022 [Sid 919] 
KS 18/0185 

Förslag till beslut 
Lokalresursplan för 2018–2022 innehållande den kommunala 
behovsprocessen samt prioriteringslista för ny-, till- och 
ombyggnader antas. 

7.  Beställning förstudie ombyggnad Furuhällshuset 
[Sid 995] 
KS 18/0186 

Förslag till beslut 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att påbörja 
förstudie inför ombyggnation av Furuhällshuset utifrån redovisad 
behovsanalysrapport. 

8.  Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden 
[Sid 1057] 
KS 18/0148 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden för projekt ”Insteget”, insatser riktade till unga 
vuxna 15–24 år som står utanför arbete och studier.  
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9.  Ansökan till sociala investeringsfonden [Sid 1072] 
KFN 18/0095 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden för projektet We Empower – hälsofrämjande 
fritidsgård i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens förslag. 

10.  Revidering av reglemente för pensionärsrådet 
[Sid 1086] 
KS 18/0193 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
pensionärsrådets reglemente enligt kontorets förslag. 
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11.  Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat [Sid 1092] 
KS 18/0134 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
följande: 

1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 22 november 1999 
(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger 
företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet 
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, 
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet 
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, 
vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för 
kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 



 
 

 KALLELSE 7 (8)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2018-05-23     

 

12.  Delårsrappport januari-april 2018 med helårsprognos 
[Sid 1099] 
KS 18/0191 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos 
godkänns. 

13.  Budgetdirektiv 2019 [Sid 1162] 
KS 18/0190 

Förslag till beslut 
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2019 
godkänns. 

14.  Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 
[Sid 1180] 
KS 18/0154 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid 
misskötsel på 1 500 kronor enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande 

Tf kommundirektör sommaren 2018 

Anmälningar 
Kallelse samt handlingar till Kommuninvest ordinarie Föreningsstämma 2018 den 26 april 
2018 

Protokoll för kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2018-02-19 

Uppföljningsrapport minoritetspolitikens utveckling 2017 
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Val av ombud till SKL:s kongresser 2019 

Cirkulär 18:15 från Sveriges Kommuner och Landsting - Beloppsjusteringar i avtal om 
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 

Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde (2017-12-05 samt 2017-12-
14) 

Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-03-20 

Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsemöte 2018-03-15 

Cirkulär 18:17 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Ny skrift från SKL - Automatiserade fordon i lokal och regional miljö 

Inbjudan till årsstämmor för Inera AB och SKL Kommentus AB med gemensam 
inspirationsföreläsning 

SKL:s sammanträdesplan 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut § 25 - Utställning av förslag till detaljplan för Tibbleängen 
(del av Kungsängens-tibble 1:470 med flera) Nr 0801 

Protokoll samt handlingar från gemensam familjerättsnämnd 2018-04-18 

Protokoll från AB Upplands-Brohus sammanträde med styrelsen den 12 april 2018 

Inbjudan till årsstämmor för Inera AB och SKL Kommentus AB med gemensam 
inspirationsföreläsning 

Kallelse samt handlingar till Norrvattens styrelsesammanträde 3 maj 2018 

Brandkåren Attunda - Kallelse/underrättelse och sammanträdesprotokoll från 2018-03-16 

Protokoll från AB Upplands-Brohus sammanträde med styrelsen den 24 april 2018 

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB sammanträde med styrelsen den 24 april 
2018 

Cirkulär 18:09 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 

Bygg- och miljönämndens beslut § 28 - Remiss, förlag till markstrategi 

Tekniska nämndens beslut § 3 - Tillägg till avfallstaxan 

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse - Granskning av Upplands-Bro kommuns kris- och 
katastrofberedskap 

Camilla Janson (S) 
Ordförande 
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