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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-03-09

Plats och tid

Stora scenen, Kulturhuset, 2016-03-09 14:00-17:00

Ajournering

Ajournering 15:30-15:40 § 27
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson (S), ordförande
Jan Stefanson (KD), 1:a vice ordförande
Fredrik Kjos (M), 2:e vice ordförande
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
Hibo Salad Ali (S) §
Conny Timan (S) §§
Sara Ridderstedt (MP)
Jamshid Karami (MP)
Lisa Edwards (C)
Marcus Sköld (M)
Lisbeth Waern (M)
Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M)
Martin Normark (L)
Johan Tireland (SD)

Conny Timan (S) §
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Mattias Peterson (C)
Göran Malmestedt (M)
Minna Ahokas (M)
Kerstin Åkare (V)

Övriga deltagare

Maria Johansson, Kommundirektör, Anna-Lena Örvander, sekreterare, Elin Vrij,
sekreterare, Matthias Rantanen, Tillväxtchef,§§ 1-34,42, Karl Öhlander, kansli- och
utvecklingschef §50, Maria Elfström, kommunekolog § 50, Bo Sundqvist, Kultur- och
fritidschef §§35-44 och Eva Folke, Socialchef §42

Utses att justera

Annika Falk (S)

Justeringens plats och tid

Anders Åkerlind (M)

Kommunledningskontoret 2016-03-14 kl.13.30

Paragrafer

§§ 27 - 52

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Anna-Lena Örvander

Ordförande

..................................................................
Camilla Janson

Justerare

..................................................................
Annika Falk (S)

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Datum för anslags uppsättande:

2016-03-14

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Anna-Lena Örvander

2016-04-05
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 27

2016-03-09

Förslag till detaljplaneprogram för
Örnäsområdet (Örnäs 1:2 m.fl.) –
beslut om godkännande samt beslut
om planuppdrag
Dnr KS 15/0166

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl godkänns.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Örnäs 1:2 m.fl. med tillägget att i område A
pröva frågan om kraftfull flerbostadsbebyggelse längs
Granhammarsvägen, med lägre exploateringsgrad i områdets västra
delar, utan villor och med bibehållning av den delen som naturmark. I
område D värna natur och kulturvärden. Småhus bebyggelse och radhus
ska uppföras i lämplig omfattning. Planuppdraget föreslås få
prioritering två.
____________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse
tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari
godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl godkänns.
3. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Örnäs 1:2 m.fl. Planuppdraget föreslås få
prioritering två.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (44)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 27

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Jamshid Karami (MP), Jan Stefanson (KD), och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med tillägget att i område A
pröva frågan om en kraftfull flerbostadsbebyggelse längs med
Granhammarsvägen samt lägre exploateringsgrad i områdets inre västra delar.
Inga villor. Vi vill behåll den delen som naturmark samt att i område D värna
natur och kulturvärden. Småhusbebyggelse och radhus skall uppföras i lämplig
omfattning.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
bordlägger ärendet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (M) föreslår att Kommunstyrelsen avslår
Kommunledningskontoret och Camilla Janson (S) med fleras tilläggs förslag.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneprogrammet är att utveckla Örnäs 1:2 m.fl. för ny
bebyggelse och ett verksamhetsområde. Programområdet ligger norr och öster
om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar
cirka 76 hektar.
Ett programförslag har tagits fram med fem delområden av olika karaktär.
Syftet med förslaget till detaljplaneprogram är att samråda kring
utgångspunkter och mål för att utveckla Örnäsområdet med cirka 200 bostäder
av varierande karaktär och ett verksamhetsområde.
En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att planens genomförande
sammantaget medför risk för betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i det kommande planarbetet.
Parallellt med programarbetet pågår utredning av ett eventuellt kring Lillsjön
och Örnässjön. Gränsen mellan programområdet och utredningsområdet för
naturreservatet har koordinerats så att de sammanfaller.
Programförslaget var ute på samråd under tiden 29 september till 27 oktober
2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 27

Beslutsunderlag
•

Översiktsplan 2010 KF 2011-12-15 § 162

•

Förslag till detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., 2015-03-13

•

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Lillsjön –
Örnässjön”, bildande av kommunalt naturreservat, etapp 1.
Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsenheten den 22 mars 2013

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut där det ena är att ärendet
ska bordläggas och ställer därför frågan om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att ärendets ska avgöras idag röstar
ja. Den som vill att ärendet bordläggs enligt Fredrik Kjos (M) med fleras
förslag röstar nej.

Omröstningsresultat 1
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Annika Falk (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Avstår

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Kaj Bergenhill

X

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 27
Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta ja-röster för Camilla Janson (S) med fleras förslag
till beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till
bordläggning av ärendet.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det åter finns två förslag till beslut. Ett förslag enligt
Kommunledningskontorets förslag med tillägg från Camilla Janson (S) med
flera och ett förslag på att Kommunstyrelsen ska avslå förslaget till beslut från
Fredrik Kjos (M) med flera och ordförande ställer dessa mot varandra.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag med Camilla Jansons (S) med fleras tilläggs
förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) med
fleras förslag till beslut röstar ja. Den som vill att ärendet avslås enligt Fredrik
Kjos (M) med fleras förslag röstar nej.

Omröstningsresultat 2
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Annika Falk (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Avstår

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 27
Anders Åkerlind (M)

X

Kaj Bergenhill

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta ja-röster för Camilla Janson (S) med fleras förslag
till beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till avslag av
ärendet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
”Vi inom Liberalerna och Moderaterna ser positivt på en utveckling av
Örnäsområdet. Planarbetet har varit igång en längre tid. Att då sittande få ta
ställning till stora förändringar i planarbetet är otillfredsställande och vi
förordade därför bordläggning för att ge tid till demokratisk hantering i våra
partier. Tyvärr blev detta bordläggningsförslag nedröstat av majoriteten.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Sverigedemokraterna anser att område D och E ska bevaras från bebyggelse.
Syftet är att värna om kulturmiljön och naturvärdena i området. Vidare anser vi
att övriga områden konserveras för att främja kommunens landsbygdskänsla,
bevara skyddsvärda arter och säkerställa rekreationsområden för kommunens
medlemmar.”

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ser att de bostäder som planeras till minst hälften ska vara
hyresrätter och att naturskogen bevaras i största möjliga mån.”
Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 28

2016-03-09

Planuppdrag- Ändring genom tillägg av
planen vid Högbytorp för att möjliggöra
tankställe
Dnr KS 16/0052

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att göra en ändring
genom tillägg av detaljplan 1101, Klöv- och lilla Ullevi 1:7 m.fl. (Högbytorp) med
syfte att möjliggöra för ett tankställe för biogas. Ändringen föreslås göras med
standardförfarande. Planen föreslås få prioritet två.
_____________

Sammanfattning
Kommunen antog planen för kraftvärmeverk och biogasanläggning vid
Högbytorp den 11 juni, 2014. Planen togs fram på uppdrag av E-ON. I planen
fanns också en möjlighet att bygga ett tankställe för biogas.
Den plats som är utpekad för tankställe i den gällande detaljplanen omfattas av
Ragn-Sells tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet. Efter diskussioner
mellan E-ON och Ragn-Sells har man enats om att inte inskränka på det
befintliga miljötillståndet utan istället pröva möjligheten att planlägga i direkt
anslutning till den befintliga planen för att ge möjlighet att bygga ett tankställe
där.
Då ändringen av planen går ut på att ändra plats för en redan befintlig byggrätt
bedöms den kunna genomföras med standardförfarande.

Beslutsunderlag
•
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2016
Begäran om planuppdrag, inkommen till Kommunstyrelsen den 2
februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•

E-ON
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 29

2016-03-09

Detaljplan för Finnsta 1:230 (Blommans
förskola) beslut om samråd
Dnr KS 15/0452

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Finnsta 1:230 (Blommans
förskola) sänds ut på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande (SFS
2010:900)
______________

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2014-06-03 § 35 föreslå kommunstyrelsen att ny
detaljplan upprättas för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) för att möjliggöra en
utbyggnad av befintlig förskola. Bakgrunden till begäran är att
Utbildningskontoret ser att det stadigt ökande barnantalet i kommunen kommer att
fortsätta öka även de kommande åren. För att möjliggöra tillbyggnad av förskolan
behöver en ny detaljplan upprättas där kvartersmarken för skoländamålet utökas
att omfatta angränsande grönområde öster och söder om förskoletomten.
Trafiksituationen kring förskoleområdet föreslås även förbättras för säkrare och
enklare tillfart.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Utbildningsnämndens beslut den 3 juni 2014 § 35
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016
ÖP 2010, KF 2011-12-15 § 162 den 15 december 2011
Beslut om planuppdrag, KS SBU § 41 den 27 augusti 2014
Plankarta, den 8 februari 2016
Planbeskrivning, den 8 februari 2016
Behovsbedömning, den 8 februari 2016

Beslutet skickas till:
•

Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 30

2016-03-09

Marköverlåtelseavtal för
Ekhammars gård
Dnr KS 15/0497

Beslut
Förslag till marköverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Entre i
Stockholm AB avseende exploatering av del av fastigheten Upplands-Bro
Ekhammar 4:269 godkänns.
______________

Sammanfattning
Kommunen bedriver tillsammans med bolaget Entré i Stockholm AB ett
gemensamt arbete för framtagande av ett detaljplaneprogram för området
Ekhammars gård i Upplands-Bro kommun. Förhandlingarna med Entré i
Stockholm AB har mynnat ut i ett förslag på marköverlåtelseavtal.
Marköverlåtelseavtalet syftar till att kommunen överlåter (säljer) mark till
bolaget i samband med att detaljplanen för området Ekhammars gård vinner
laga kraft. I avtalet regleras vidare ansvarsfördelningen mellan parterna i
plangenomförandet, principen för markvärdering samt storleken på
exploateringsbidraget.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 18 februari 2016

•

Förslag till marköverlåtelseavtal

•

Planavtal den 12 februari 2016

•

Programuppdrag SBU § 46, den 24 september 2014

•

Tjänsteskrivelse för programuppdrag, den 19 september 2014

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att marköverlåtelsen inte ska göras. När vi behöver bygga
äldreboenden eller LSS-boenden har vi ingen mark att bygga på!!
Det här är ändå en ganska central plats i kommunen som borde bevaras för att
vi själv kunna bestämma över vad vi ska bygga på platsen.
Såld tomt är såld och kan aldrig tas tillbaka!”
Beslutet skickas till:
•

Entre i Stockholm AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 31

2016-03-09

Rid- och körvägar i Upplands-Bro
kommun Förslag Vision och strategi
Dnr KS 15/0462

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till vision och strategi, daterat den 15
april 2015, senast reviderat den 17 december 2015.
________________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i sin budget för år 2014 att avsätta 800 000
kronor för att ”utreda möjligheten att sammanbinda rid- och körstigar i
kommunen samt genomföra åtgärder ”. En utredning genomfördes och
resulterade i ”Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun, Förslag Vision och
strategi”, daterat den 15 april 2015, reviderat den 31 juli 2015.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 september 2015, KS §
111, att förslaget skulle skickas ut på samråd. Ca 85 mottagare fick remissen.
Endast sex yttranden har kommit in. Svaren är så få så någon samlad bild av
vad remissinstanserna anser om förslaget till vision och strategi ges inte. Som
resultat av samrådet har några mindre justeringar i form av förtydliganden
gjorts i förslaget till Vision och strategi.
Som en bieffekt av utredningen har det kommit fram synpunkter och förslag
som rör ridning och hästhållning i kommunen, men som dock ligger utanför
rid- och körvägsprojektet. Dessa synpunkter finns samlade i en särskild
PM ”Övriga frågor som rör ridning och hästhållning i Upplands-Bro kommun”,
daterad den 16 december 2014.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2016

•

Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2013, Kf § 135 om
budget för år 2014

•

Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2015, Kf § 124 om
budget för år 2016
”Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun, Förslag till vision och
strategi, Kartläggning” den 15 april 2015
Kartor, den 16 december 2014. Gårdar/stall med hästar för ridning,
körning, trav och galopp (SO, SV, NO, NV)
PM, den 10 september 2014. Resultatet av gruppdiskussioner på
dialogmötet den 2 september 2014
PM, den 16 december 2014. ”Övriga frågor som rör ridning och
hästhållning i Upplands-Bro kommun”
Samrådsredogörelse, den 10 december 2015

•
•
•
•
•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 31
•
•

”Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun Förslag Vision och
strategi Del 1 Vision och mål”, den 15 april 2015, senast reviderad den
17 december 2015
”Rid- och körvägar i Upplands-Bro kommun Förslag Vision och
strategi Del 2 Åtgärder och finansiering”, den 15 april 2015, senast
reviderad den 17 december 2015

Beslutet skickas till:
•
•

Akt
Till stall, myndigheter och organisationer enligt sändlista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 32

2016-03-09

Yttrande över samrådsremiss Järfälla
kommuns bostadsförsörjningsprogram
Dnr KS 15/0862

Beslut
1. Upplands-Bro kommun har inga synpunkter på Järfälla kommuns
förslag till bostadsförsörjningsprogram 2016-2019 med utblick mot
2030.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________

Sammanfattning
Järfälla kommun har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för
åren 2016-2019, med utblick mot år 2030. Programmet innehåller en faktadel
som beskriver förutsättningarna för bostadsförsörjningen samt uppgifter om
bostäder och befolkning. Målsättningar för bostadsförsörjningen och
instrument för att uppnå dessa redovisas. Dessutom redovisas Järfällas aktuella
utbyggnadsplaner för bostäder. Tillväxtkontoret har inga synpunkter på
förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2016

•

Samrådsremiss Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram den
18 december 2015

Beslutet skickas till:
•

Järfälla kommun, Kommunstyrelsens kansli, 177 80 Järfälla,
kommunstyrelsen@jarfalla.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 (44)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 33

2016-03-09

Medborgarförslag om upprustning av
tunnlar i kommunen
Dnr KS 15/0488

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade medborgarförslaget.
Medbogarförslaget besvaras med att trivsel och trygghetsskapandeåtgärder i
form av förbättrad belysning och nya ytskikt pågår.
________________

Sammanfattning
Ett medborgarförslag från Esko Lauronen inkom den 21 augusti 2014 angående
upprustning av gångtunnlarna under Enköpingsvägen i Bro. Förslaget omfattar
förbättrad belysning samt konstnärlig utsmyckning i form av målningar och
skulpturer genom samarbete med konstföreningen. Medborgarförslaget har
utretts av Tillväxtkontoret och behandlats av Tekniska nämnden. Under tiden
för handläggningen av medborgarförslaget har tunnlarna under
Enköpingsvägen i Bro fått ny belysning. Efter samtal med Esko Lauronen
framkom det att han anser att de utförda åtgärderna avseende ny belysning har
gett ett bra resultat. Ytterligare åtgärder kommer att utföras i samband med att
tunnlarna renoveras i sin helhet. Det finns dock inte ekonomiska
förutsättningar i dagsläget att även arbeta med konstnärlig utsmyckning vid
underhåll av gångtunnlar.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Tekniska nämndens beslut § 77 den 15 december 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 90 den 17 september 2014
Medborgarförslag som kom in den 21 augusti 2014

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (44)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 34

2016-03-09

Medborgarförslag om farthinder på
Begoniaslingan
Dnr KS 15/0608

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige ser positivt på det lämnade förslaget och överlämnar till
Tekniska nämndens att vidta fartsänkande åtgärder i och med att
Begoniaslingan färdigställs.
______________

Sammanfattning
Pär och Jessika Pettersson, boende på Begoniaslingan, har sänt in ett
medborgarförslag om att sätta upp ett farthinder på Begoniaslingan vid
korsningen med gång- och cykelvägen intill förskolan Rosenängarna.
Kommunfullmäktige lämnade över medborgarförslaget till Tekniska nämnden
för yttrande. Begoniaslingan ingår i detaljplanen för Rosenängarna och
kommer att få hastighetssänkande åtgärder i form av chikaner i samband med
att området blir färdigutbyggt och vägen färdigställs. Tekniska nämnden
beslutar att till Kommunfullmäktige överlämna ett yttrande om att fartsänkande
åtgärder vidtas i och med att Begoniaslingan färdigställs.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Tekniska nämndens beslut § 74 den 15 december 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2015
Detaljplan1 för Kockbacka Rosenängarna
Trafikmätning Begoniaslingan
Medborgarförslag som kom in den 30 december 2014

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 35

2016-03-09

Motion om tillgänglighetsanpassat
strandbad
Dnr KS 15/0677

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om tillgänglighetsanpassat strandbad kan anses besvarad, då frågan
om tillgänglighet beaktas i en pågående utredning om kommunens badplatser.
______________

Sammanfattning
Vänsterpartiet, genom Kerstin Åkare, lämnade in en motion till
Kommunfullmäktige den 10 april 2015. Motionen tar upp frågan om
tillgängligheten vid kommunens utomhusbad. Vänsterpartiet föreslår att
Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag om var det skulle
kunna förläggas minst ett tillgänglighetsanpassat bad i kommunen. Den 16
september 2015 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna motionen till
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidskontoret redovisar i
sin tjänsteskrivelse om pågående utredningsuppdrag, där bland annat frågan om
att undersöka möjligheter att anlägga tillgänglighetsramp vid minst en av
kommunens badplatser ingår. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionen
kan anses för besvarad då motionärens förslag är beaktat i utredningen.
Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillföra i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43 den 24 november 2015
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2015
Remiss för yttrande från Kommunfullmäktige den 16 september 2015
Utredningsuppdrag: Plan för utveckling av kommunens badplaster,
Utveckling av Gröna Udden, den 31 augusti 2015
Motion, Kerstin Åkare (V) om tillgänglighetsanpassat strandbad den 10
april 2015

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Jag kan läsa mig till i handlingarna och på kommunens webbsida att efter att
motionen lämnades in till fullmäktige och sedermera remitterades vidare till
Kultur- och Fritidsnämnden och så påbörjades en utredning i frågan.
Nu när vi ska besluta om motionen så anses den besvarad i och med att man
har börjat utreda fråga.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 35
Det är fullständigt obegripligt att vi inte kan anta motionen om förvaltningen
redan jobbar på att ta fram förslag.
Vänsterpartiet anser att motionen borde kunna bifallas med kommentaren att
arbetet redan påbörjats.”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 36

2016-03-09

Överenskommelser om vård och
omsorg för äldre, KSL-rekommendation
Dnr KS 15/0708

Beslut
Kommunstyrelsen antar
1. sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer som bor
i särskilt boende för äldre
2. tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och behandla
missbruk och beroende hos äldre
3. tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med psykisk
sjukdom och funktionsnedsättning
4. och meddelar kommunens ställningstagande till KSL omgående
________________

Sammanfattning
För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för äldre, krävs samverkan
mellan kommun och landsting, vilken underlättas om det finns en övergripande
överenskommelse. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF) har på uppdrag av presidiegruppen tagit
fram en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg, för personer
som bor i särskilt boende för äldre. Uppdraget inkluderade även att förtydliga
ansvarsfördelning och samverkan kring individuell nutritionsbehandling i
särskilda boenden för äldre, vilket ger kommunerna ett ansvar för att
säkerställa tillgång till basal dietistkompetens. Under arbetet framkom även ett
behov av att ta fram kompletteringar gällande målgruppen äldre ≥ 65 år,
oavsett boendeform inom områdena missbruk, beroende, psykisk sjukdom och
funktionsnedsättning. Kompletteringar till länets ”Policy för att förebygga och
behandla missbruk” och ”Överenskommelse om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom och funktionsnedsättning” har därför tagits fram i form av
tilläggsöverenskommelser, som kommer att integreras i respektive policy och
överenskommelse. Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att anta
överenskommelser om vård och omsorg för äldre samt att meddela kommunens
ställningstagande till KSL. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare
att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016
Socialnämndens beslut § 128 den 3 december 2015
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 36

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Blir det ökade kostnader för Upplands-Bro kommun som följd av
överenskommelsen? Om det blir ökade kostnader, hur stora?”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunförbundet Stockholms Län genom e-post till
registrator@ksl.se
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 37

2016-03-09

Revidering av Kommunstyrelsens och
Socialnämndens reglemente samt
Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Dnr KS 16/0075

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. revidera reglementet enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. revidera Socialnämndens reglemente enligt Kommunledningskontorets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
3. revidera delegationsförteckningen enligt Kommunledningskontorets
förslag, under förutsättning att revidering av reglementet antas av
Kommunfullmäktige med redaktionells ändringar.
______________

Sammanfattning
Som politiskt mål uttalas att utveckla och stärka samverkan kring
arbetsmarknadsfrågor. En minskad arbetslöshet ses som en central del i den
ekonomiska politiken och grunden för välfärden. Den politiska majoriteten har
därför tidigare beslutat om och infört ett Arbetsmarknadsutskott under
Kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsutskottets uppgifter är att följa, ta initiativ i frågor och bereda
ärenden som rör åtgärder för att främja människors möjligheter till arbete och
sysselsättning och därmed sänka arbetslösheten för ungdomar och vuxna.
Utskottet ska möjliggöra för kommunens berörda verksamheter att samverkar
kring och för dessa insatser vilka inkluderar bland annat vuxenutbildningen,
arbetsmarkandsenheten och näringslivsstaben samt andra berörda myndigheter.
Som en naturlig följd av detta har kommundirektören beslutat om en
organisationsförändring. Syftet med denna organisationsförändring är att
matcha förvaltningsorganisationen för att arbeta effektivt och samordnat med
frågor som berör Kommunstyrelsen och Arbetsmarknadsutskottet.
Arbetsmarknadsenheten som i dag finns under Socialkontoret och
Vuxenutbildningen som idag finns under Utbildningskontoret flyttas från
respektive kontor till Kommunledningskontoret. Förändringen genomförs från
den 1 april 2016. Samordningen kommer med stor sannolikhet att medföra
många positiva fördelar för att få människor i egen försörjning och ett värdigt
liv.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 37
I och med att man flyttar dessa verksamheter från Socialnämnden och
Utbildningskontoret till Kommunstyrelsen behöver en revidering av respektive
verksamhets reglemente och delegationsförteckning göras.
Det har även gjorts en ändring av kommunens Allmänna och lokala
ordningsföreskrifter som gör att Kommunledningskontoret föreslår en tilläggs
punkt ”beslut om tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats”
under rubriken Övrig verksamhet § 7.
Kommunledningskontorets förslag

Kommunledningskontoret föreslår en revidering av Kommunstyrelsens
reglemente, Socialnämndens reglemente samt en revidering av
Kommunstyrelsens delegations förteckning under förutsättning att revidering
av reglementet antas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 februari 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 38

2016-03-09

Taxa för handläggande av
trafikanordningsplaner och
schakttillstånd
Dnr KS 16/0073

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastslår taxa för handläggning av ärenden angående
trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på kommunens mark
och gator enligt kommunledningskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret ser att ansökningarna för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat de senaste åren. Tiden som måste
läggas ner för att handläggningarna ska skötas på ett professionellt sätt ökar i
takt med dem. Det blir allt vanligare att kommuner tar ut en självkostnadsavgift
för att kunna hantera alla ansökningar inom utsatt tid och till en god kvalitet.
Med stöd av Kommunallagen 8 kap. 3b§ och 3c§, ges rätt för kommun att ta ut
avgift för självkostnad vid prövning. Kommunledningskontoret har tagit fram
ett förslag på taxa för denna prövning av schakttillstång och TA-planer. Andra
kommuners taxor för denna prövning ligger till grund för detta förslag.
Kommunledningskontoret föreslår att taxor ska tas ut för handläggning av
ärenden rörande trafikanordningsplaner (TA-planer) och schakttillstånd på
kommunens mark och gator. Kontoret föreslår även att föreslagen taxa antas.
Tekniska nämnden har den 15 december 2015 (TN § 78) fattat beslut om att
föreslå att Kommunfullmäktige fastslår taxan.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2016
Tekniska nämndens beslut den 15 december 2015, TN § 78
Förslag till taxa

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 39

2016-03-09

Ökat investeringsutrymme gällande
uppförande av stall i Prästtorp

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ett utökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor gällande
byggnation av stall i Prästtorp fastställs.
______________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ett utökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor gällande
byggnation av stall i Prästtorp fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen avslår
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsens beslutar enligt Fredrik
Kjos (M) med fleras förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget 2016 för Kultur- och
fritidsnämnden vid sitt sammanträde den 18 november 2015. Inför beslutet
hade nämnden aviserat om behov av ett ökat investeringsutrymme gällande
byggnation av stall Prästtorp när bygglovet vunnit laga kraft vilket nu skett.
Genom den långa process som föregått upphandlingen och på objektets
karaktär råder det osäkerhet om investeringens storlek. Det är först efter
upphandlingen som detta kan fastställas. Kultur- och fritidsnämnden ser därför
behovet av ett ökat investeringsutrymme på upp till 15 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan ställer
sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8 den 23 februari 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 39

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett förslag på avslag från Fredrik Kjos
(M) med flera. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag,
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja. Den som vill att ärendet avslås enligt Fredrik Kjos
(M) med fleras förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Annika Falk (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Kaj Bergenhill

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta ja-röster för Kommunledningskontorets förslag till
beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till avslag av
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 39

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Moderaterna och Liberalerna anser att underlaget till beslutet är bristfälligt.”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 40

2016-03-09

Tillfälligt stöd till kommuner med
anledning av rådande flyktingsituation
Dnr KS 16/0058

Beslut
1

2

3

Socialnämnden och Utbildningsnämnden tillförs 3 000 tkr vardera och
Kultur-och Fritidsnämnden tillförs 600 tkr i tilläggsbudget i form av
engångsanslag för 2016 för merkostnader i verksamheterna med anledning
av rådande flyktingsituation och för lämpliga insatser som främjar
kommunens integrationsarbete.
Kommunstyrelsen tillförs resterande 7 847 tkr i tilläggsbudget i form av
engångsanslag för 2016. Kommundirektören får i uppdrag att fördela
medlen till verksamheter som redovisar merkostnader och till insatser
under 2016 som främjar kommunens integrationsarbete.
Aktiviteterna följs upp och redovisas vid delårsbokslut och årsbokslut.
_________________

Förslag till beslut
1. Socialnämnden och Utbildningsnämnden tillförs 3 000 tkr vardera och
Kultur-och Fritidsnämnden tillförs 600 tkr i tilläggsbudget i form av
engångsanslag för 2016 för merkostnader i verksamheterna med
anledning av rådande flyktingsituation och för lämpliga insatser som
främjar kommunens integrationsarbete.
2. Kommunstyrelsen tillförs resterande 7 847 tkr i tilläggsbudget i form av
engångsanslag för 2016. Kommundirektören får i uppdrag att fördela
medlen till verksamheter som redovisar merkostnader och till insatser
under 2016 som främjar kommunens integrationsarbete.
3. Aktiviteterna följs upp och redovisas vid delårsbokslut och årsbokslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen ska besluta enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med revidering i beslutspunkt två
enligt följande: Kommundirektören får i samråd med gruppledarna för de
politiska partierna som finns representerade i Kommunstyrelsen i uppdrag att
fördela medlen till verksamheter som redovisar merkostnader och till insatser
under 2016 som främjar kommunens integrationsarbete.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind (M),
Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
enligt Kommunledningskontorets förslag med revideringen att beslutspunkt två
stryks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 40

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun erhåller 14 447 012 kronor i tillfälligt stöd för 2016.
Någon förlängning av stödet från 2017 eller framåt har inte meddelats.
Kommunledningskontoret har gett Socialkontoret, Utbildningskontoret och
Kultur- och Fritidskontoret i uppdrag att bedöma storleken av merkostnaderna
och inventera lämpliga insatser där medlen skulle kunna användas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 februari
2016.

Beslutsgång
Ordförande finner att det gällande beslutspunkt två finns tre förslag till beslut
och ställer Johan Tirelands (SD) förslag mot Fredrik Kjos (M) med fleras för
att få fram motförslag mot Kommunledningskontorets förslag. Ordförande
finner att Fredrik Kjos med fleras förslag är motförslag till
Kommunledningskontorets förslag.
Ordförande ställer Kommunledningskontorets förslag gällande punkt två mot
Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja. Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Kjos (M) med fleras förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Annika Falk (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Conny Timan (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Jamshid Karami (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Justerandes sign

Nej-röst

Avstår

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 40
Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Kaj Bergenhill

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta ja-röster för Kommunledningskontorets förslag till
beslut mot 7 nej-röster för Fredrik Kjos (M) med fleras förslag till avslag av
ärendet.

Reservationer
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Det är anmärkningsvärt att den S-ledda koalitionen så flaggent och nonchalant
åsidosätter de grundläggande demokratiska fundament som vårt öppna
demokratiska samhälle vilar på. Självklart ska beslut tas i Kommunstyrelsen
även avseende de nästan 8 miljoner som idag fördelas i form av engångsanslag
för täckande av merkostnader med anledning av världens flyktingsituation och
om lämpliga åtgärder eller insatser för att främja integrationsarbetet i
kommunen.”

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S),
Sara Ridderstedt (MP), Jamshid Karami (MP), Jan Stefanson (KD), och Lisa
Edwards (C) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Upplands-Bro kommun har mottagit 14 447 012 kronor i tillfälligt stöd för
2016. Någon förlängning av stödet från 2017 eller framåt har inte meddelats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 40
Socialkontoret, Utbildningskontoret och Kultur- och Fritidskontoret har
bedömt storleken av merkostnaderna samt inventerat lämpliga insatser där
medlen kan användas. Övriga medel 7 847 tkr tillförs Kommunstyrelsen i
tilläggsbudget som en buffert för oförutseeda kostnader eller andra insatser
under året.
Kommundirektören får i uppdrag att fördela medlen till verksamheter som
redovisar merkostnader och till insatser under 2016 som främjar kommunens
integrationsarbete. Att vi hanterar stödet enligt beslut beror på att
kommundirektören ska ha utrymme att fatta snabba beslut vid behov.
Aktiviteterna följs upp och redovisas till Kommunstyrelsen vid delårsbokslut
och årsbokslut.
Beslutet skickas till:
•

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 41

2016-03-09

Undertecknande av anvisningar på
bankräkningar, plusgiro mm
Dnr KS 16/0061

Beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Maria Johansson
- tf ekonomichef Ann Jansson
- ekonom Ann Lantoft
- ekonom Jan-Olof Olsson
- kanslichef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Kristina Eriksson
_______________

Sammanfattning
Enligt 22 § i Kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen besluta hur bankoch checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton,
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas.
Med anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016.

Beslutet skickas till:
•

De utsedda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 42

2016-03-09

Uppföljning av interna kontrollplaner
2015
Dnr KS 15/0663

Beslut
1. Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2015 och
övriga nämnders interna kontrollplaner för 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders
Åkerlind (M), Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) deltar inte i
beslutet.
_______________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015 om internkontrollplan för 2015.
Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll är att
processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklings- och
dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har vidtagits
där det funnits brister.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut om internkontrollplan 2015 § 4, den 15 april
2015

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

•

Intern kontrollrapport 2015 daterad 8 februari 2016

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Trots beslutet av alliansen den 11 juni 2014 om ett nytt reglemente för
internstyrning och kontroll i Upplands-Bro kan vi konstatera att de brister som
föranledde nya reglementet fortfarande blev kvar. Differentierande system och
angreppsätt vad gäller intern styrning och kontroll och svag central styrning
och uppföljning av den interna kontrollen. Odokumenterade arbetsprocesser på
avdelningarna samt stor personalomsättning riskerar att skapa proppar.
Personal med odokumenterad processkunskap slutar och nya ska komma in i
processerna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 42
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunens revisorer
Nämnderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 43

2016-03-09

Verksamhetsberättelse 2015 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0059

Beslut
1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen daterad den 22 februari
2016 godkänns.
2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras
kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till 2016.
3. Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind
(M), Kaj Bergenhill (M), Martin Normark (L) deltar inte i beslutet.
________________

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel.
Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 §
Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat
till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med
budget på 3 848 tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter med
4 400 tkr.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2016.

•

Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen daterad den 22
februari 2016.

Beslutet skickas till:
•

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 44

2016-03-09

Underskrifter av skrivelser, avtal,
kontrakt och borgensförbindelser mm firmatecknare
Dnr KS 16/0060

Beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter
och liknande handlingar ska undertecknas av:
• Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Fredrik Kjos
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande
personer:
•
•
•
•
•
•

Kommundirektör Maria Johansson
Kansli- och utvecklingschef Karl Öhlander
Tf ekonomichef Ann Jansson
Personalchef AnnCatrin Brattström
Kommunikationschef Sara Eklind
Tillväxtchef Mathias Rantanen

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
• Tf ekonomichef Ann Jansson eller
• Kommundirektör Maria Johansson
________________

Sammanfattning
Enligt 22 § i Kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att nyval
skett av Kommunstyrelsen föreslår Kommunledningskontoret att gällande
beslut ändras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

de utsedda
ekonomistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 45

2016-03-09

Styrdokument för krisberedskap i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 16/0063

Beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till styrdokument
för krisberedskap i Upplands-Bro kommun.
_________________

Sammanfattning
I överenskommelse mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) om kommunernas
krisberedskap framgår därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska utgå från de behov av åtgärder som identifierats i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys som genomförts för Upplands-Bro
kommun under perioden januari – juni 2015. Upprättande av risk- och
sårbarhetsanalys regleras i Lag (2006:544) om kommuners och Landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH). Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten
och minska sårbarheter inom Upplands-Bro kommun samt att öka kommunens
förmåga att hantera extraordinära händelser.
Styrdokumentet för krisberedskap i Upplands-Bro kommun beskriver vad
kommunen avser med krisberedskap, hur kommunen ska arbeta med dessa
frågor samt vad som ska uppnås genom arbetet, det vill säga att förebygga samt
öka förmågan att hantera såväl samhällsstörningar som allvarliga och
extraordinära händelser.
Kommunen genomför åtgärder utifrån den planering som fastställts i
styrdokumentet enligt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap.
Här ingår exempelvis övning, utbildning och investeringar för att minska
sårbarheten i samhällsviktig verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 februari 2016

•

Styrdokument för krisberedskap i Upplands-Bro kommun

Beslutet skickas till:
•

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 46

2016-03-09

Medborgarceremoni
Dnr KS 16/0037

Beslut
1. Upplands-Bro kommun inför medborgarceremoni som ett årligt
arrangemang.
2. Första genomförandet av medborgarceremonin genomförs i
Finnstasalen lördag den 9 april 2016.
3. Kommunikationsstaben ansvarar för genomförandet på uppdrag av
Kommundirektören.
4. Johan Tireland (SD) deltar inte i beslutet.
_______________

Sammanfattning
Kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att
högtidlighålla deras nya medborgarskap. Alla kommuner ska bjuda in personer
som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna
blivit svenska medborgare.
Kommunledningskontoret föreslår ett nytt upplägg där ceremonins syfte är att
välkomna nya svenska medborgare på ett högtidligt men samtidigt personligt
vis. Medborgarceremonin blir en aktivitet med fokus är på de inbjudna och
deras närmsta anhöriga. Ett fåtal politiker och tjänstemän bjuds in för att
genomföra själva ceremonin.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016

•

Regeringens proposition 2013/14:143, Ett medborgarskap som grundas
på samhörighet

Beslutet skickas till:
•
•

Samtliga nämnder och kontor
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 47

2016-03-09

Ändring i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Dnr KS 15/0837

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande:
1. Rubriken ”Förtäring av alkohol” kompletteras med avslutande stycke efter
punktlista 1-5: ”Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol kan införas av
kommunen på offentliga platser vid behov”.
2. Rubriken ”Badförbud” ändras till ”Bad och fiske”
3. Texten ”16§ Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar” ändras till
”16§ Förbud mot bad och fiske gäller i följande avseenden:
1. Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar
2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser”
_________________

Sammanfattning
Efter en genomgång av kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter
föreslås ett antal ändringar. De förslagna förändringarna innebär ett antal
förtydliganden som i begränsad omfattning avviker från gällande
ordningsföreskrifter. Revideringarna rör i huvudsak två frågor – behov av att
kunna införa tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentliga platser vid
olika arrangemang samt förbud mot fiske vid kommunala badplatser på grund
av risk för skador för badande. Kultur- och fritidskontoret har beretts tillfälle
att yttra sig i frågan och bifaller förslagen till revidering.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna är positiva till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
och de nya ändringarna. Dock ställer vi oss frågande till vem som ska
upprätthålla att dessa efterföljs. Polisen har inte resurser att ens beivra grov
brottslighet.”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 48

2016-03-09

Ram för Kommunstyrelsens
fastighetsköp/försäljning 2016
Dnr KS 16/0084

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får under 2016 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram av 30
miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa förvärv.
3. Bemyndigandet gäller hela kommunen.
_______________

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen under 2016 får köpa
eller försälja fastigheter samt upplåta tomträtt i fastigheter inom en total
kostnadsram av 30 miljoner kronor. Bemyndigandet ska gälla hela kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår ändrade riktlinjer för att kommunen aktivt
ska kunna agera på fastighetsmarknaden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 49

2016-03-09

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor 2016
Dnr KS 16/0062

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson (S)

AB Vårljus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

Stanislav Lewalski (M)

Stockholms länsförbund
för krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (M)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

Stanislav Lewalski (M)

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislav Lewalski (M)

Stockholms och Uppsala
läns luftvårdsförbund
Catharina Andersson (S) Jamshid Karami (MP)
Mälarens
vattenvårdsförbund

Mattias Petersson (C)

Arne Berglund (C)

Kommuninvest
ekonomisk förening

Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S) Jamshid Karami (MP)

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.ON Mälarkraft
Värme AB:s stämma:
– Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras Conny
Timan (S)
– Till ersättare nomineras Carl Tesch (M)
3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
– Till ledamot i styrelsen nomineras Martin Normark (L)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2016-03-09

– Till ersättare i styrelsen nomineras Jonas Rundlöf
-

Till revisor nomineras Karl Öhlander

-

Till revisors ersättare nomineras Ann Jansson

__________________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen.
Vid partiöverlägganingarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse
om att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som
ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där
endast en ordinarie ledamot representerar kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

De valda
Respektive bolag och förening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 50

2016-03-09

Rapporter
Dnr KS 16/0008

Kommundirektörens rapporter
•
•

Justerandes sign

Maria Elfström, kommunekolog, Redovisar kommunens
skogsinnehav och skogsförvaltning
Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef redovisar kommunens
resultat i SKLs årliga undersökning, Kommunens kvalitet i korthet.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 51

2016-03-09

Delegationsbeslut

1.

Camilla Jansons deltagande i konferensen Regionbildning för framtidens
utmaningar
Dnr KS 16/0015

2.

Anställningar Kommunledningskontoret, januari 2016
Dnr KS 16/0015

3.

Utbetalning vårdnadsbidrag, december 2015 och januari 2016
Dnr KS 16/0015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 52

2016-03-09

Anmälningar

1.

Sn § 1 Internbudget för Socialnämndens verksamhet 2016

2.

Tn § 82 Budget 2016 Tekniska nämnden

3.

Tn § 81 Kontroll- och åtgärdsplan 2016 för Tekniska nämnden

4.

Tn § 80 Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Tekniska
nämnden

5.

Tn § 79 Uppdaterad anvisning för Tekniska nämndens internkontroll 2016

6.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, beslut § 53 Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per november 2015

7.

Dagordning och protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 2 december
2015

8.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 18 januari 2016

9.

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda - sammanträdesprotokoll, möte i
Förbundsdirektionen

10.

Käppalaförbundet Uppgift om andelstal, låneskuld och 2016 års
preliminära avgifter

11.

Norrvatten - uppgift om andelstal, låneskuld och avgifter 2016

12.

Inbjudan till SKL:s Demokratidag 2016

13.

Inbjudan - Konferensen "Regionbildning för framtidens utmaningar" vid
tre tillfällen under april 2016

14.

Revisionsrapport - Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre

15.

Cirkulär 16:04 - Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

16.

Skrivelse gällande KungsKalaset

17.

Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända

18.

Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag?
Förbered dig och din organisation"!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43 (44)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2016-03-09

Fortsättning § 52
19.

Verksamhetsplan och budget 2016 för Sveriges kommuner och landsting

20.

Publicerade förordningar om mottagande/anvisningar nyanlända - nya
länkar

21.

Inbjudan till informationsmöte, Swedavia

22.

Inbjudan till samråd inför revidering av Regional
trafikförsörjningsprogram
Dnr KS 16/0067

23.

Skrivelse gällande modernisering av återvinningshanteringen i kommunen

24.

Avsiktsförklaring - samverkan mellan Upplands-Bro kommun och
Polismyndigheten
Dnr KS 16/0038

25.

Inbjudan till konferensen 'Hållbar regional utveckling* den 24 maj 2016 i
Stockholm
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