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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 7 mars 2018, kl. 14.00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Camilla Janson (S) 

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

Beredningen sammanträder onsdagen den 28 
februari 2018, kl. 08.30 i Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Rolf Nersing (S) och Fredrik Kjos (M) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 12 mars 2018, kl. 13.00 
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Temaärende – Status och åtgärdsplan för Lejondalssjön, Örnässjön och 
Lillsjön, Utvecklingsprogram Gröna Dalen och Arbetsförmedlingen 

Beslutsärenden 
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1.  Antagande av detaljplan för förskola vid Lillsjö 
badväg (kungsängens-Tibble 1:3) nr 1608 
KS 17/0212 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan 

för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) 

2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för förskola vid 
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) i enlighet med 5 
kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 

2.  Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering 
av förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 
1:3) 
KS 17/0213 

Förslag till beslut 
Förslag till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av 
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 
8 februari 2018, med avtalspart Odalens Fastigheter AB (org.nr. 
5559084-1663), godkänns. 

3.  Köpekontrakt Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa 
Skoga) 
KS 17/0177 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av del av 
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) godkänns i 
enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 120. 
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4.  Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 
2:164) nr 1605  
KS 15/0861 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens 
Kyrkby 2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat 
den 27 februari 2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). 

2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand 
(Kungsängens Kyrkby 2:164), daterat den 27 februari 2018, 
godkänns. 

5.  Remiss om förslag till markstrategi 
KS 17/0318 

Förslag till beslut 
Förslaget till markstrategi skickas ut på remiss till alla nämnder. 

6.  Planbesked för Eriksberg/Raskeboda 
KS 17/0183 

Förslag till beslut 
1. Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 
2. Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa 

fastställd av Kommunfullmäktige. 

7.  Svar på motion om att informera om handläggningstid 
för detaljplaneärenden 
KS 16/0311 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse att 
motionen är besvarad i och med Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse. 
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8.  Svar på information om förslag till VA-plan för 
Upplands-Bro kommun 
KS 18/0038 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget svar använda 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

9.  Yttrande över förslag till regional 
vattenförsörjningsplan för Stockholms län 
KS 17/0342 

Förslag till beslut 
Kommunen yttrar sig över förslag till vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 19 
februari 2018. 

10.  Yttrande över förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen 
KS 17/0383 

Förslag till beslut 
1 Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för 

Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 
den 21 februari 2018. 

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

11.  Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
KS 18/0076 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för Kommunfullmäktige för 
beslut enligt följande: 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras 
enligt plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och 
med den 2 april 2018. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
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12.  Verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen 
KS 18/0021 

Förslag till beslut 
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen 
daterad den 20 februari 2018 godkänns. 

2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt 
ombudgeteras till 2018. 

13.  Remissvar på betänkandet Nästa Steg? Del 2 . 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik 8SOU 2017:88) 
KS 17/0371 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets 

förslag till remissvar som sitt eget yttrande rörande 
slutbetänkandet. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

14.  Begäran om investeringsmedel för torget i 
Kungsängen etapp 3 
KS 18/0074 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att tilldela tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel 
utöver redan beslutat investeringsram för genomförande av 
förnyelse av torget i Kungsängen för etapp 3 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att nyupplåning motsvarande 
28 000 tkr får ske för ändamålet. 
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15.  Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2018 
KS 18/0028 

Förslag till beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och 

föreningsstämmor utses:  
 
Bolag/stiftelse/förening    Ombud 
 Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx 
 xxx  

AB Vårljus     xxx 
 xxx  

Österhöjdens garage    xxx 
 xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx 
 xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx 
 xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx 
 xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx 
 xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx 
 xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx 
 xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx 
 xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx 
 xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx 
 xxx  
 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On 
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:  
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- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB 
nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid 
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 
- Till revisors ersättare nomineras xxx  

 

16.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
KS 17/0323 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av 
detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med 
standardförfarande, samordnat eller begränsat planförfarande 
delegeras till Kommunstyrelsen.  

Rapporter 
Kommundirektörens rapport 

Samhällsbyggnadskontorets rapport 

Delegationsbeslut 
Antagning till externa anordnare start P1 2018 

Avskrivning av kundfordran 

Anmälningar 
Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndaren 

Cirkulär 17:50 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 

SKL - Riskanalys i kommunal revision 

Sammanträdesprotokoll från gemensam nämn för familjerättsliga frågor, 2018-
01-24 

Cirkulär 18:02 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 
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Cirkulär 18:03 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 

Dagordning och protokoll från sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 
6 december 2017 

Andelstal och prognos fakturering 2018 - Uppgifter på respektive kommuns 
andel samt prognos på fakturering 2018 

Protokoll till kommunledningskontorets samverkansgrupp 2018-01-15 

Cirkulär 18:04 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Uppföljning av intern kontrollplan 
2017 för Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2 - Intern kontrollplan 2018 för Kultur- 
och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3 - Verksamhetsberättelse 2017 för 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 - Budget 2018 

Cirkulär 17:66 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Protokoll från möte avseende uppföljning av den kommunala krisberedskapen 

Slutrapportering av det lokala naturvårdsprojektet "Reservatsbildning 
Lillsjön/Örnässjön, etapp 2" i Upplands-Bro kommun, 501-40687-2013 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

Omförhandling av förvaltarskapet för Broängarnas naturreservat 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 5 - Medborgarförslag om belysning längs 
nya elljusspåret i Bro 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 - Medborgarförslag om att arrangera 
motionsdans 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 9 - Medborgarförslag gällande 
konstsnöspår i Kungsängen 

Kultur- och fritidsnämnden § 6 - Medborgarförslag om ett provisoriskt 
elljusspår i Bro 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8 - Medborgarförslag gällande utegym 
vid Lillsjöbadet eller Kungsängens IP 

Cirkulär 18:05 från Sveriges Kommuner och Landsting 
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Bygg- och miljönämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2017 - Bygg- 
och miljönämnden 

 

Camilla Janson 
Ordförande 
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