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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9
december 2015
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Plats: Stora scenen
Ordförande: Camilla Janson
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Datum

Upplands-Bro kommun

2015-06-24

Beslutsärende
1.

Planuppdrag - Klöv och Lilla Ullevi 1:12
KS 15/0805
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att pröva
frågan om ändrad detaljplan för Klöv och Lilla Ullevi 1:12,
enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget ges prioritet 2

2.

Försäljning av mark för förskola, del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 (Turako AB)
KS 15/0831
Förslag till beslut
Upprättade förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro
kommun och Turako Skolfastigheter 9 AB avseende förvärv av ca
2 300 kvm av Kungsängens Kyrkby 2:1 godkänns.

3.

Skrivelse om Länsstyrelsens uppdrag angående
riksintressen
KS 15/0829
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Tillväxtkontorets
tjänsteskrivelse med bilagor till Länsstyrelsen som
underlag för översyn av riksintressen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

4.

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
KS 15/0811
Förslag till beslut
Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden erhåller 1 300 000 kronor ur kommunens sociala
investeringsfond för ett tvåårigt preventionsprojekt.
(Ärendet behandlas på Kommunstyrelsen den 9 december 2015
under förutsättning att beslut tas i Utbildningsnämnden den 2
december 2015 och Socialnämnden den 3 december 2015).
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5.

2015-06-24

Anvisningar och tidplan för arbetet med
årsredovisning och verksamhetsberättelser 2015
KS 15/0810
Förslag till beslut
Anvisningar och tidplan för arbetet med verksamhetsberättelser
och årsredovisning 2015 fastställs

6. *

Ram för Kommunstyrelsens
fastighetsköp/försäljning 2016
KS 15/0809
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen får under 2016 köpa eller försälja
fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en
total kostnadsram av 20 miljoner kronor.
2. Förvärvs- eller försäljningspriset får inte överstiga 4 miljoner
kronor.
3. Kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av dessa
förvärv.
4. Bemyndigandet gäller hela kommunen.

7. *

Ram för upptagande av tillfälliga lån 2016
KS 15/0808
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutare
Kommunstyrelsen får under 2016 för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst
75 miljoner kronor.

3 (6)

Datum

Upplands-Bro kommun

8.*

2015-06-24

Upprustning av bostäder på Örn- och Fasanstigen
KS 15/0728
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. AB Upplands-Brohus hemställan om att genomföra planerad
upprustning av Örn- och Fasanstigen i Bro till en beräknad
kostnad av 120 miljoner kronor tillstyrks.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld tills
full betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 120
mkr för finansiering av upprustning av Örn- och Fasanstigen i
Bro.
3. En borgensavgift på 0,35 % uttas.

9. *

Medborgarförslag om ombyggnad av samtliga
cirkulationsplatser (rondeller) i Upplands-Bro
kommun
KS 15/0696
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
Medborgarförslaget anses genomfört i och med att siktröjningen
av de berörda rondellerna har utförts i den omfattning som krävs
för god trafiksäkerhet.

10.

Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL)
rekommendation angående Överenskommelse om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp
med egenvård
KS 15/0706
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelse om samverkan när en
individ, barn/elever, behöver praktisk hjälp med egenvård.
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11.

2015-06-24

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn 2016
KS 15/0836
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun från
och med 2016 åtar sig att årligen hålla 83 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige.

2. Kommunstyrelsen ger mandat till kommundirektör att
teckna avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket i
enlighet med Kommunstyrelsens beslut.

12.

Rekrytering av kommundirektör
KS 15/0701
Förslag till beslut
1. Maria Johansson anställs som kommundirektör
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att fastställa
anställningsvillkoren för kommundirektören
3. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse

13.* Allmänhetens frågestund 2016
KS 15/0828
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Allmänhetens frågestund anordnas under år 2016.
2. Revidering av regler för allmänhetens frågestund antas.

Rapporter
Kommundirektörens rapport

Anmälningar
UN § 85 Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista
gymnasieskolan 2016
UN § 94 Återtagande av ansökan till den sociala investeringsfonden
SN § 122 Sammanträdestider för Socialnämnden 2016
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Datum

2015-06-24

Beslut - TN § 64 Beslut om Hastighetsrevision samt om tättbebyggt område
Protokoll från sammanträde i Norrvattens fullmäktige den 13 oktober 2015
Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 20 oktober 2015
Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för AB Upplands-Brohus den 20
oktober 2015
Nils Holgerssonundersökningen 2015
Revisionsrapport: Intäkter från Migrationsverket
Nationella lägesbild om flyktingsituationen från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB Nationell lägesbild och information från SKL
Överenskommelse SKL om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinitetsfrågor
Skrivelse gällande Länsstyrelsens uppdrag angående tillämpningen av
miljöbalkens bestämmelser om riksintressen
Cirkulär 15:30 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2016 från
Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Cirkulär 15:31 - Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
Cirkulär 15:32 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med Lärarnas Samverkansråd

Delegationsbeslut
Deltagande i konferens, Sara Ridderstedt
Aktivering av evakueringsboende

Camilla Janson
Ordförande
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