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Temaärende – Fryshuset, trygghetsarbetet i kommunen och
demokratidagen

Beslutsärenden
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1.

Beslut om antagande av förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
KS 15/0199
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till
fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro kommun,
Landsbygdsplan FÖP 2016, enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS
2010:900.

2.

Förslag till preciserade direktiv för Fördjupad
översiktsplan för Kungsängen
KS 15/0261
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar de preciserade direktiven för uppdraget till
Fördjupad översiktsplan för del av Kungsängen enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj 2017.

3.

Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd för
bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2.53 i UpplandsBro kommun
KS 17/0103
Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över samråd inför ansökan om tillstånd för
bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble:2:53 i Upplands-Bro kommun
enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj 2017.

4.

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SLtrafiken 2017/2018 (T18)
KS 17/0058
Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 12 maj 2017.
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5.

Planändring och försäljning del av Kungsängens
Kyrkby 2:131 (Villa Skoga)
KS 17/0177
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutat uppdrag 201606-08, KS § 80 punkt 1 avseende upprättande av
markanvisningsavtal
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
upprätta försäljningsavtal avseende avyttring av del av
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131
3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i fortsatt
uppdrag att pröva frågan om ändring av detaljplan för del av
Kungsängens Kyrkby 2:131, enligt reglerna för
standardförfarande, plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
men med inriktning på att möjliggöra annan användning än
allmänt (A) samt att pröva möjligheten att införa
skyddsbestämmelser för själva byggnaden. Uppdraget lämnas
utan prioritering i avvaktan på att Kommunstyrelsen
behandlar förslag till ny planprioritering.

6.

Budgetdirektiv 2018
KS 17/0117
Förslag till beslut
Direktiv till nämnderna och bolagen för arbetet med budget 2018
godkänns.

7.

Delårsrapport januari-april 2017 med helårsprognos
KS 17/0160
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2017 med helårsprognos
godkänns.
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8.

Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus
(borgenstak)
KS 17/0146
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 1 320 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 35, den 20 mars 2013,
Kommunfullmäktiges beslut § 152, den 16 december 2015,
Kommunfullmäktiges beslut § 69, den 15 juni 2016 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 135, den 30 november
2016 upphävs.

9.

Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
KS 17/0147
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 820 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 98, den 11 september 2013
och Kommunfullmäktiges beslut KF § 1, den 11 februari
2015 upphävs.

10. Brandkåren Attunda årsredovisning 2016
KS 17/0111
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
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11. Investering i utbyggnad av Blommans förskola
KS 17/0066
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra
utbyggnad av Blommans förskola i enlighet med
Utbildningsnämndens och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
förslag.

12. Sporthall anpassad för pingis
KS 17/0142
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en
fristående sporthall anpassad för pingis.
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83
mnkr för projektets genomförande.
3. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83
mnkr.

13. Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro
KS 16/0328
Förslag till beslut
Kommundirektören får ansvar att utveckla en Plan för hållbar
utveckling i Upplands-Bro. Dokumentet ersätter Miljöplan med
lokala miljömål 2010-2030.

14. Lokalresursplan 2017-2021
KS 16/0316
Förslag till beslut
Lokalresursplan för 2017-2021 innehållande den kommunala
behovsprocessen, samt lista med prioritetsordning för ny-, till- och
ombyggnader av lokaler antas.
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15. Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten
med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms
län
KS 16/0216
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer socialnämndens beslut om att anta
modell om samverkan mellan kommun och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå. Modellen omfattar en
avsiktsförklaring, mall för lokala samverkansavtal, forum för dialog
och erfarenhetsutbyte samt gemensam uppföljning

16. Förslag till ny taxa och text i vites- samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner
KS 17/0157
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta ny taxa och text i vites- samt handläggningsbilagor för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan
utifrån konsumentprisindex.
3. Delegera till Tekniska nämnden att vid behov göra smärre
justeringar i textmassan som inte påverkar innebörden av
densamma
4. Ny taxa och text träder i kraft den 1 juli 2017.

17. Införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom
särskilt boende för äldre
KS 17/0148
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
Upplands-Bro kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt
boende för äldre
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18. Svar på motion om att Upplands-Bro upprättar en
likabehandlingsplan värd namnet
KS 16/0181
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med
följande:
•

Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot
kränkande särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder,
inklusive könsöverskridande identitet eller uttryck och
sexuell läggning.

•

Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som
krävs med anledning av nyheterna i diskrimineringslagen
från den 1 januari 2017.

•

Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en
”Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan
inbegriper en social hållbar utveckling.

•

Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar
likabehandling.

19. Medborgarförslag om polisstation i Bro och
klätterställning
KS 16/0237
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och svarar att
•

Kommunen arbetar aktivt för att öka tryggheten för alla
boende i kommunen. Det arbetet är ett ständigt pågående
och viktigt arbete.

•

Förslaget om klätterställning är bra och skolans rektor
kommer arbeta för att skolan ska få möjlighet att få en
sådan och tillsammans med eleverna hitta en plats för
den.
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20. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 2018
KS 17/0153
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år
2018 antas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2018
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
gymnasieskola.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen dess arbetsutskott
och beredning för år 2018, fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för
år 2018 till Kommunstyrelsens antagna sammanträdestider.

Rapporter
Kommundirektören rapporterar
Samhällsbyggnadschefen rapporterar

Delegationsbeslut
Fullmakt att företräda Upplands-Bro kommun i mål nr M 1429-17
Fullmakt att företräda Upplands-Bro kommun i mål nr M 1429-17
Tf kommundirektör
Antagning till externa anordnare start P3 2017, Vuxenutbildningen
Villkorsändring av lån med kommunal borgen
Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 april till den 30
april 2017
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Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 april till den 30 april
2017

Anmälningar
Inbjudan till årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund den 9 maj 2017
Cirkulär 17:13 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018
Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB, 2017-04-25
Cirkulär 17:14 - Vårpropositionen och vårändrings-budgeten för år 2017
(reviderad)
Protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 5 april 2017
Cirkulär 17:15 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor till AB
Cirkulär 17:16 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 17:17 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställnings¬villkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet
Cirkulär 17:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017
Rapport avseende Uppföljning av 2014 års granskningar
Brandkåren Attundas årsredovisning 2016
Handlingar till årsstämman i Mälarens vattenvårdsförbund den 9 maj 2016 i
Upplands-Bro
Cirkulär 17:18 - Budgetförutsättningar för åren 2017–2020
Cirkulär 17:21 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid
med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud
Cirkulär 17:09 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet
vid omorganisation
Protokoll från sammanträde med AB Upplands-Brohus styrelse, 2017-04-25
Protokoll från sammanträde med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
styrelse, 2017-04-25
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AB Vårljus årsredovisning och tertialrapport (T3) för 2016.
Protokoll Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2017-04-19 rev
Rapport - Folkbildningens betydelse för samhället 2016
Regeringens proposition - Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Cirkulär 17:20 - Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017
Tekniska nämndens beslut § 22 - Samråd om avfallsplan 2018 - 2022 för
Upplands-Bro kommun
Tekniska nämndens beslut § 23 - Samråd om reviderade avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Ny samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken
Svar i samråd förslag på plan för Enköpings stad
Cirkulär 17:19 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad – med Svenska
Kommunalarbetarförbundet
Presentation Högbytorp
Kungörelse till Käppalaförbundets fullmäktige, 2017-05-23
Svar till Kommunstyrelsen angående förbränning av matavfall
Kungörelse till Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige, 201705-23
Cirkulär 17:23 -Feriejobb/sommarjobb 2017
Protokoll från stämma Per Capsulam Mälarens vattenvårdsförbund samt nya
stadgar, 2017-01-10
Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess avseende
Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm
och Österåker till förbundet
Cirkulär 17:24 - Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2018
Cirkulär 17:25 - Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att
arbeta i Sverige
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