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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2018-01-23

1.

Aktualitetsprövning av översiktsplan för UpplandsBro kommun
KS 17/0169
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
aktualitets-prövningen av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.

2.

Planuppdrag fördjupad översiktsplan för Bro
KS 18/0015
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram en fördjupad översiktsplan för Bro.
2. Uppdraget till samhällsbyggnadschefen om att påbörja en
förstudie för området öster om Kockbacka, KS16/0262, ska
ingå som en del i arbetet med den Fördjupade översiktsplanen
för Bro. Syftet med förstudien kvarstår enligt beslut i KS §152
den 16 november 2016.

3.

Planprioritering våren 2018
KS 17/0348
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner under våren
2018 ska ske efter den planprioritering som finns redovisad som
bilaga till denna tjänsteskrivelse.

4.

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.
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5.

Planuppdrag för Kasen, Ekhammar 4:200 m.fl.
KS 17/0159
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kasen (fastighet
Ekhammar 4:200, m.fl.)

6.

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 - beslut
om utställning
KS 15/0024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Tibbleängen (del av
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.), Kungsängen, nr 0801, sänds ut på
utställning enligt regler för normalt planförfarande, Plan- och
bygglagen (1987:10).

7.

Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164) beslut om antagande
KS 15/0861
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat
den 22 januari 2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Planoch bygglagen (2010:900).
2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164), daterat den 22 januari 2018,
godkänns.

8.

Exploateringsavtal för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164)
KS 17/0259
Förslag till beslut
1. Exploateringsavtal Svartviken 3B 2018-01-09 godkänns
2. Exploateringsavtal Inmec 2018-01-09 godkänns
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9.

Försäljning av Björknäs 2:43 (Stora Granskog)
KS 17/0340
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa en
försäljning av fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog).
Fastigheten ska försäljas genom anbudsförfarande.
2. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att i förening med
samhällsbyggnadschefen underteckna köpehandlingar för
försäljningens genomförande.

10. Samhällsutvecklingsprogram – kommunens riktlinjer
och planeringsförutsättningar för fysisk planering
och bostadsförsörjning
KS 17/0339
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner PM samhällsutvecklingsprogram –
en sammanställning av kommunens riktlinjer och
planeringsförutsättningar för fysisk planering och
bostadsförsörjning och beslutar lägga den till handlingarna

11. Uppföljning intern kontrollplan 2017 för
Kommunstyrelsen
KS 17/0007
Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017
godkänns och läggs till handlingarna.
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12. Motion om begränsning av talartider på
Kommunfullmäktiges sammanträden
KS 16/0310
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige antar en överenskommelse om riktlinjer
för talartider enligt förslag.
2. I och med att Kommunfullmäktige antar överenskommelse om
begränsning av talartider på Kommunfullmäktige
sammanträden anses motionen besvarad.

13. Trygghetspolicy
KS 17/0178
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Förslag till Trygghetspolicy antas.

14. Reglemente för Krisledningsnämnden i UpplandsBro kommun
KS 17/0294
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden antas.

15. Plan för hantering av extraordinära händelser i
Upplands-Bro kommun
KS 17/0293
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Reviderad plan för extraordinära händelser i Upplands-Bro
kommun antas under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
reviderat reglemente för Krisledningsnämnden.
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16. Yttrande över revisionsrapport rörande hållbar
miljömässig utveckling
KS 17/0308
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott överlämnar
kommunledningskontorets förslag till yttrade över
revisionsrapporten om hållbar miljömässig utveckling, till
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

17. Handlingsplan rörande hot och våld mot
förtroendevalda
KS 17/0333
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld
mot förtroendevalda

18. Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
KS 18/0027
Förslag till beslut
Socialnämnden erhåller 2 570 000 kronor ur kommunens sociala
investeringsfond för att starta upp en social insatsgrupp med en
projekttid på två år.

19. Ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet
gällande utökad låneram
KS 17/0163
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige tillstyrker en höjning av
Käppalaförbundets låneram med 400 mnkr, från 1 400 mnkr
till 1 800 mnkr, och därtill följdändringar av
förbundsordningen § 8 och § 15.
2. Kommunfullmäktige anser att Käppalaförbundets hemställan
till Upplands-Bro kommun är besvarad.
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20. Yttrande till revisionen angående uppföljning av
2015 års revisionsrapport gällande systematiska
arbetsmiljöarbetet
KS 17/0376
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2018 som svar till revisionen.

21. Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018
KS 18/0013
Förslag till beslut
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen år 2018 fastställs.

22. Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun
KS 18/0024
Förslag till beslut
1.

Upplands-Bro kommun ska följa de gallringsråd som utges av
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt
Riksarkivets föreskrift 2012:2 vid gallring av allmänna
handlingar, enligt 10§ Arkivlagen.

2.

Tidigare av kommunen fattade gallringsbeslut gällande vissa
handlingsslag bör samtidigt upphävas, med ett undantag
gällande viss räkenskapsinformation.

3.

Beslutet tillämpas retroaktivt för handlingar tillkomna fem år
tillbaka från och med innevarande år, således från och med
2013-01-01

23. Redovisning av projekt Första Steget
KS 18/0026
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektredovisningen.
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24. Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
KS 17/0375
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U34 antas
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 oktober 2017.
2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna i Upplands-Bro
kommun att revidera sina delegationsförteckningar efter
Kommunledningskontorets förslag.

25. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen
KS 17/0323
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller
upphävande av detaljplaner eller områdesbestämmelser som
upprättats med standardförfarande, samordnat eller
begränsat planförfarande delegeras till Kommunstyrelsen.
2. Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och
utskotts initiativrätt enligt §§ 30-31, godkänns.
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26. 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

xx

xx

AB Vårljus

xx

xx

Österhöjdens garage

xx

xx

Stockholms länsförbund för krishantering

xx

xx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xx

xx

Stiftelsen Lövsta gård

xx

xx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xx

xx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xx

xx

Mälarens vattenvårdsförbund

xx

xx

Kommuninvest ekonomisk förening

xx

xx

Mälarbanans intressenter AB

xx

xx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xx

xx

2.

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

KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

3.

2018-01-23
Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:

Till ledamot i styrelsen nomineras xx.
Till ersättare i styrelsen nomineras xx.
Till revisor nomineras xx.
Till revisors ersättare nomineras xx.

27. Allmänhetens frågestund 2018
KS 18/0029
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Allmänhetens frågestund anordnas under 2018.

Rapporter
Kommundirektörens rapport
Samhällsbyggnadschefens rapport

Delegationsbeslut
Friköp av tomträtter, halvår 2, 2017
Avskrivning av kundfordran
Antagning till Yrkesförare VT 18
Beslut om upphandling

Anmälningar
Cirkulär 17:60 - Hyreshöjning från och med den 1 januari 2018 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex
Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-11-20
SKL - Belysning där det behövs - Belysning längs statlig väg
Cirkulär 17:55 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Samverkansöverenskommelse mellan socialkontoret och
kommunledningskontoret avseende integrationsstödjarnas uppdrag
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Cirkulär 17:41 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna
regelverk m.m
Cirkulär 17:64 från Sveriges Kommuner och Landsting - Omsorgsprisindex
Cirkulär 17:65 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1 - Konstnärlig gestaltning
ny stallbyggnad
Upplands-Bro kommunfastigheter AB - protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen 5 december 2017
AB Upplands-Brohus - protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 5
december 2017
Cirkulär 17:62 från Sveriges Kommuner och Landsting
Protokoll till kommunledningskontorets samverkansgrupp 2017-12-11
Sammanträdesprotokoll 2017-12-13 från gemensam nämn för familjerättsliga
frågor - Detaljbudget år 2018, Fam 2017/21
Sammanträdesprotokoll 2017-12-13 från gemensam nämn för familjerättsliga
frågor - Sammanträdestider år 2018, Fam 2017/19
Cirkulär 17:68 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:67 från Sveriges Kommuner och Landsting
Tekniska nämndens § 64 - Hemställan om ändring av rekommenderade vägar
för transport av farligt gods i Upplands-Bro kommun
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2018 - kommunen
Cirkulär 17:69 från Sveriges Kommuner och Landsting
Sammanträdesprotokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga fråger
Överklagande av kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 §120 angående att
Upplands-Bro kommun ska sälja Villa Skoga
Beslut gällande Statsbidrag - Regional yrkesinriktad vuxenutbildning,
Yrkesförare för 2017
Beslut - Statsbidrag - Regional yrkesinriktad vuxenutbildning, Yrkesförare för
2017
Lejondalssjön - mot god ekologisk status
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En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter
Ansökan om platsförordnande för ordningsvakter enligt Lagen om
ordningsvakter (LOV)
Förhandsbesked gällande ansökan enligt 3 § LOV, Bro Centrum, dnr
A503.500/2017
Örnässjön och Lillsjön - mot god ekologisk status
En bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 november
2017 - Inriktningsbeslut Trädgårdsstaden
Socialnämndens beslut § 100 - Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/verksamhetsområde Norrort
Cirkulär 18:01 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Socialnämndens beslut § 99 - Internbudget för Socialnämndens verksamhet
2018
Dom i mål F 3546-17 rörande gatukostnadsersättning, Sylta 1:21 (sylta 3)
REK Principer för digital samverkan i Stockholms län
Öppet brev till regeringen och regionpolischefen för region Stockholm
angående begäran om ökad polisiär närvaro i Upplands-Bro kommun
Inera inbjuder till kundforum kring digitalisering av kommunal verksamhet!

Camilla Janson
Ordförande
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