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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 8 juni 2016, kl. 09.00
Plats: Stora scenen, Kulturhuset för Temaärende 1, sammanträde i
Gemaket (plan 6)
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Sekreterare: Elin Vrij
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Upprop
Val av justerare, förslag: Jan Stefansson (KD) och Yvonne Stein (L)
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Temaärende
1. PWC genomlysning av Socialnämndens och Utbildningsnämndens
verksamheter.
2. Företagsklimatet i Upplands-Bro kommun

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

3. Nybyggnadsprognos och bostadsförsörjning
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Beslutsärende
1.

Beslut om utställning av förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
KS 15/0199
Förslag till beslut
Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbyggden i Upplands-Bro
kommun, Landsbygdsplan FÖP 2016, sänds ut på utställning enligt
plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

2.

Begäran om planändring för del av Bro Prästgård 4:1
samt del av Härnevi 1:71- nya infartsparkeringar i Bro
stationsområde
KS 16/0165
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att
pröva frågan om ändrad detaljplan för del av Bro Prästgård 4:1
(Stationsvägen) samt för del av Härnevi 1:71 (söder om
Råbyrondellen), enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
Kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.

3.

Begäran om planuppdrag för del av Finnsta 1:166
(Norrängens förskola)
KS 16/0170
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att
pröva frågan om ändring av detaljplan för del av Finnsta 1:166
enligt reglerna för standardförfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
Kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.
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4.

Begäran om planuppdrag för del av Kockbacka 2:1,
förskoletomt i Bro, Rosenängarna
KS 16/0171
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva
frågan om ny detaljplan för del av Kockbacka 2:1, enligt reglerna
för utökat förfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering

5.

Begäran om markanvisning och planuppdrag
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga)
KS 16/0160
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus
2. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva
frågan om ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:131,
enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen (PBL
2010:900)

3. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
Kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering

6.

Begäran om markanvisning och planuppdrag för del
av Kungsängens Kyrkby 4:269 (Vattentornsparken)
KS 16/0169
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxtchefen i uppdrag att
upprätta markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag att
pröva frågan om ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby
4:269, enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
3. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att
Kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.
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7.

Begäran om markanvisning, del av KungsängensTibble 1:3 (Lillsjö badväg)
KS 16/0178
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger tillväxtchefen i uppdrag att upprätta ett direkt
markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB.

8.

Beslut om samråd för Viby 19:1 m.fl. (NCC)
KS 15/0847
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen sänder ut förslag till ändring av detaljplan Viby
19:1 m.fl. på samråd enligt regler för standardförfarande.

9.

Beslut om samråd för del av Kungsängens -Tibble
1:470 m.fl. (Tibbleängen)
KS 15/0024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.(Tibbleängen) sänds ut på samråd
enligt reglerna om normalt planförfarande, plan- och bygglagen
Ä1987:10.

10. Beslut om samråd för Härnevi 1:71 m.fl.
(Köpmanvägen)
KS 15/0521
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för del av Härnevi
1:71 med flera (Köpmanvägen) sänds ut på samråd enligt reglerna
om normalt planförfarande (SFS 2010:900)
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11. Beslut om samråd för Ekhammar 4:214
KS 15/0309
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslaget för Ekhammar
4:214 sänds ut på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande
(SFS 2010:900)

12. Beslut om samråd för Bro- Råby 3:128 och del av
Finnsta 1:2 (Svenska Kyrkan)
KS 15/0368
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro, del av Bro-Råby 3:128 m.fl. på samråd enligt
regler för standardförfarande.

13. Upphävande av del av detaljplan för Brunna
industriområde, (U8203)
KS 16/0177
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen sänder ut förslag till upphävande av del av
detaljplan för Brunna industriområde på samråd enligt regler för
standardförfarande.

14. Antagande av detaljplan - Förslag till ändring av
detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och
1:338 (Tibbleskogen) Ä2
KS 15/0753
Förslag till beslut
1. Utlåtande tillhörande ändring genom tillägg till detaljplan för
del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen),
daterat den 12 april 2016, godkänns.
2. Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av
Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Ä2, antas
i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
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15. Antagande av ändrad detaljplan 1301, KungsängensTibble 1:331
KS 16/0115
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse tillhörande
förslaget till planändring.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till planändring.

16. Antagande av planändring för Klöv och lilla Ullevi
1:12, Ä0501
KS 15/0805
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse tillhörande
förslaget till planändring.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till planändring.

17. Markförsäljning del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5
KS 16/0176
Förslag till beslut
Upprättad förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro kommun
och Fastighets AB Kärrholmen avseende förvärv av ca 179 000 kvm
av Klöv och lilla Ullevi 1:5 godkänns.

18. Beslut om granskning av detaljplan för Brogård 1:84
m.fl. (Husbytorp - Tegelhagen) nr 1402
KS 15/0018
Förslag till beslut
1. Samrådsredogörelse, del 2 tillhörande förslag till detaljplan för
Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen) nr 1402, godkänns.
2. Reviderat förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) nr 1402, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ställs ut för granskning enligt reglerna för normalt
planförfarande i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
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19. Beslut om samråd- Reservatsbildning
Lillsjön/Örnässjön
KS 15/0300
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tillväxtkontorets förslag till bildande
av naturreservat för Lillsjön-Örnässjön (daterat 2016-04-28, dnr KS
15/0300) föreläggs markägare och innehavare av särskild rätt att
yttra sig samt att förslaget sänds ut på samråd till berörda
myndigheter och organisationer.

20. Medborgarförslag om vindskydd vid Örnässjön
KS 15/0843
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förslaget att
bygga vindskydd vid Örnässjön beaktas och hanteras vidare i den
pågående processen kring förslaget att bilda naturreservat för
Lillsjön-Örnässjön (daterat 28 april 2016, dnr KS 15/0300)

21. Svar på motion om Sportotek
KS 15/0679
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen om att införa ett Sportotek i Upplands-Bro kommun antas.

22. Svar på motion om att utreda möjligheten till att starta
Barn- och fritidsprogrammet på Upplands-Bro
gymnasiet
KS 15/0697
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Barn– och fritidsprogrammet ska inte starta på Upplands-Bro
gymnasiet under läsåret 2016–2017
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda om eventuellt andra
utbildningar kan vara aktuella för Upplands-Brogymnasiet
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23. Yttrande om betänkande- Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5)
KS 16/0097
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta

1. Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt
fler forma framtiden som presenterar förslag om ökad
delaktighet för individer, bland annat genom digital delaktighet
och förstärkt dialog samt samverkan mellan kommunens
medlemmar och de folkvalda.
2. Kommunfullmäktige överlämnar bilagt yttrande som svar på
remissen.

24. Brandkåren Attundas årsredovisning 2015
KS 16/0147
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för
2015 års verksamhet.

25. Internkontrollplan 2016
KS 16/0005
Förslag till beslut
Internkontrollplan för Kommunstyrelsen år 2016 fastställs.

26. Direktiv för budget 2017
KS 16/0164
Förslag till beslut
Budgetdirektiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget
2017 godkänns.
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27. Delårsbokslut januari-april 2016 med helårsprognos
KS 16/0016
Förslag till beslut

28. Nyproduktion av bostäder på Bagar- och Målarvägen
i Bro
KS 16/0156
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta
1. AB Upplands-Brohus begäran om att genomföra nyproduktion av
150 lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro till en
beräknad kostnad av 300 000 000 kr godkänns.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills full
betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 300 000 000
kr för finansiering av nyproduktionen av bostäder på Bagarvägen
och Målarvägen i Bro.

3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.

29. Fastställande av miljöaspekter
KS 15/0839
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer de för Upplands-Bro kommuns
verksamhet betydande miljöaspekterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energianvändning
Transporter
Användning av kemikalier och produkter
Avfall
Ny-, till- och ombyggnation
Livsmedelsanvändning
Planering och exploatering
Myndighetsutövning och tillsyn avseende bygg, miljö och hälsa
Upphandling och inköp
Utbildning
Sociala tjänster
Nödlägesberedskap
Finansiella tjänster
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30. Fastställande av miljömål
KS 15/0839
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer följande betydande miljömål för
budgetår 2017:
-

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala
verksamheten med 5 %.
Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den
kommunala verksamheten med 5 %.
Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala
verksamheten med 6 stycken.
Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %.
Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %.
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade
enligt Grön Flagg.

2. Ovanstående miljömål inarbetas i Kommunfullmäktiges budget
och verksamhetsplan för 2017. Konkreta miljöaktiviteter med
koppling till miljömålen tas fram och inarbetas i respektive
nämnds internbudget för 2017.

31. Miljöbyggnad
KS 16/0157
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda hur
kvalitetskraven i Miljöbyggnad (energi, inomhusmiljö och
material), där så är möjligt, ska kunna införlivas i kommunens ny-,
till- och ombyggnadsprocess.
2. Uppdraget ska omfatta kommunens verksamhetslokaler och ta sin
utgångspunkt i vad som är en tekniskt, miljömässigt och
ekonomiskt rimlig nivå.

3. Resultatet av uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen under
hösten 2016.
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32. Extra sammanträde med Kommunstyrelsen under
2016
KS 15/0594
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 31 augusti 2016
med beredning den 24 augusti 2016.

33. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen, arbetsutskott,
arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott 2017
KS 16/0155
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år
2017 antas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2016
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla
tillfällen utom ett som hålls i Upplands-Brogymnasiets
matsal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med
verksamheten på Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de
föreslagna sammanträdena med Kommunfullmäktige på
gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen dess arbetsutskott,
och beredning för år 2017, fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för
år 2017 till Kommunstyrelsens antagna sammanträdestider.

Rapporter
Kommundirektörens rapport

Delegationsbeslut
1. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
2. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande Österhöjdens Garage
AB
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3. Antagning till Vuxenutbildningen, externa anordnare start P3 2016
4. Internränta 2016 och 2017
5. Vårdnadsbidrag, mars 2016
6. Beslut om eldningsförbud
7. Beslut avseende utlämnande av allmän handling
8. Camilla Janson (S) deltagande i kurs " Kommunal ekonomi för politiker"
den 21 april 2016
9. Anställningar Kommunledningskontoret april 2016
10. Anställningar Plan- och exploateringsavdelningen januari- april 2016
11. Tillförordnad kommundirektör under sommaren 2016

Anmälningar
1. Cirkulär 16:18 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
2. Cirkulär 16:26 - Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
3. Cirkulär 16:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
4. anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
5. Cirkulär 16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16
6. Cirkulär 16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
7. Cirkulär 16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor till AB
8. Cirkulär 16:24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet
9. Utbildningsnämndens beslut § 26 - Skolutvecklingsprogrammet
10. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 16 Utredningsuppdrag Kulturhistoriska byggnader
11. Beslut från Kultur och fritidsnämnden § 17 Utredningsuppdrag Badplatser
12. Beslut från Kultur och fritidsnämnden § 22 Stall Prästtorp
13. Årsredovisning för Käppalaförbundet
14. Årsredovisning Norrvatten inklusive Revisionsberättelse
15. Styrelseprotokoll från styrelsesammanträde med Kommunalförbundet
Norrvatten, 2016-04-06
16. Dagordning och protokoll från styrelsesammanträde med AB Vårljus,
2016-03-16
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17. Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut § 69 - Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per februari 2016
18. Cirkulär 16:17 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
19. Cirkulär 16:25 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet
20. Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelsesammanträde den 26 april 2016
21. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde den 26 april
2016
22. Cirkulär 16:28 - Försöksverksamhet med tidsbegrän23. sad anställning enligt skollagen
24. Cirkulär 16:19 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
25. Cirkulär 16:20 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
26. Protokoll Tillväxtkontorets samverkan den 28 april 2016
27. Cirkulär 16:27 från Sveriges Kommuner och Landsting- statsbidrag för
ökat bostadsbyggande
28. Inbjudan till Trygghetsdag 2016
29. Information om e-tjänst för överlämnande av överklagade kommunala
beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län
30. Pressmeddelande - Ekonomirapporten april 2016
31. Cirkulär 16:29 - Sotningsindex
32. Protokoll styrelsesammanträde Upplands-Bro Kommunföretag AB, 201604-04
33. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015
34. Dom i överklagade av handläggningen av beslut gällande ej beviljad plats
på Lillsjöskolan, mål nr 7499-16
35. Protokoll från sammanträde med Kommunalförbundet Bråndkåren
Attundas förbundsdirektion den 22 april 2016
36. Cirkulär 16:31 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av
den förhöjda ersättningen

Camilla Janson (S)
Ordförande
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