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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 112

2016-08-31

Beslut utställning av detaljplan för
Trädgårdsstaden i Bro etapp 1
Dnr KS 15/0065

Beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande planförslaget godkänns
2. Förslag till detaljplan sänds ut för utställning
__________

Förslag till beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande planförslaget godkänns
2. Förslag till detaljplan sänds ut för utställning

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att förslag till
detaljplan sänds ut för utställning med ändringen att planen som mest medger 3
våningar plus inredd vind.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att förslag till
detaljplan sänds ut för utställning med ändringen att planen högst tillåter 2
våningar i de yttre områdena.

Sammanfattning
Det planförslag som nu ställs ut har föregåtts av ett program som godkändes
våren 2011 och ett detaljplaneförslag som var ute på samråd våren 2015.
Den föreslagna bebyggelsen ordnas utmed ett huvudstråk som ges en
stadsmässig utformning med trädplantering och kantstensparkering. Till denna
gata ansluter kvartersgator med en intimare karaktär. Denna plan är en av flera
etapper. Till grund för förslaget ligger ett gestaltningsprogram och en
strukturplan där området studerats i sin helhet. Senare detaljplaneetapper ska
även dessa ha gestaltningsprogrammet och strukturplanen som grund.
Under samrådet påpekade olika remissinstanser att planförslaget borde
kompletteras med nya eller uppdaterade utredningar. Därför har en arkeologisk
utredning genomförts och dagvattenutredningen, bullerutredningen och den
geotekniska utredningen har reviderats eller kompletterats. En särskild studie
av konsekvenserna av att kulvertera Sätrabäcken har också gjorts.
I den arkeologiska utredningen framkom fynd av lämningar efter boplatser.
Dessa finns främst i den västra delen av området. I denna västra del fanns i
samrådsförslaget främst bebyggelse i två våningar. Från exploatörens sida finns
ett önskemål om att studera en försiktig ökning av denna exploatering.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (27)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 112
Sammantaget har detta lett till att planen har delats så att den del som nu ställs
ut bara utgör en del av samrådsförslaget. Den andra delen kommer att studeras
i en senare etapp.
En annan del av planen som kritiserades under samrådet var att den saknade
tillräcklig yta för infartsparkering. Kommunstyrelsen gett ett planuppdrag för
att studera detta i en separat plan.
Den del som nu ställs ut är i allt väsentligt lik samrådsförslaget. De
förändringar som har gjorts har främst handlat om förtydliganden och
korrigeringar utifrån synpunkter som kommit in under samrådet.
Till planen hör även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan 2010, Antagen 15 december 2011, Kf § 162
Beslut om förvärv av Brogård 4:1, 16 juni 2004, Kf § 61
Beslut om programsamråd, 28 maj 2008, Kf § 73
Beslut om återremiss, 6 oktober 2010 Ks § 116
Planprogram för Trädgårdsstaden i Bro, reviderat i mars 2011
Samrådsredogörelse för programmet, 25 mars 2011
Beslut om godkännande av planprogrammet 5 maj 2011 Kf § 31
Beslut om planuppdrag, 18 maj 2011, Ks SBU §52
Beslut om plansamråd, Ks 5 november 2014 §155
Plankarta i två delar, 17 augusti 2016
Planbeskrivning, 17 augusti 2016
Genomförandebeskrivning, 17 augusti 2016
Miljökonsekvensbeskrivning
Gestaltningsprogram, 17 oktober 2014
Strukturplan, 17 oktober 2014
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två separata förslag
om tilläggsbeslut. Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om man kan besluta
enligt förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag
till beslut.
Ordföranden frågar sedan Kommunstyrelsen om man beslutar enligt Martin
Normarks (L) förslag om tilläggsbeslut och finner att Kommunstyrelsen avslår
förslaget om tillägg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 112
Ordföranden frågar sedan Kommunstyrelsen om man beslutar enligt Johan
Tirelands (SD) förslag om tilläggsbeslut och finner att Kommunstyrelsen
avslår förslaget om tillägg.

Reservationer
Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Trädgårdsstaden blir det första man ser när man anländer till Bro
med tåget och det är viktigt att denna entré blir attraktiv. Området med
sin ringlande bäck och kollektivtrafiknära läge har alla förutsättningar
att bli ett attraktivt område för bostäder, förskolor, skolor och
kommersiella verksamheter.
Trädgårdsstaden kännetecknas av småskalighet och varierande
bebyggelse med inslag av offentliga byggnader, små torg med butiker
och skolor. Viss terräng lämnas obebyggd och gestaltas som parkeller naturområden. Trädgårdsstadens idé om småskaligt boende inom
begränsat utrymme med byggnader i varierande storlek och ett visst
utbud av service passar bra på det aktuella området. I stort sett svarar
den föreslagna detaljplanen mot dessa ambitioner. Vissa justeringar
bör dock göras. Det är vidare angeläget att genomförandet av planen
sker med största omsorg.
Ett skäl för inriktningen av planprogrammet var att undvika en
heltäckande dominerande mur av bebyggelse gentemot Gamla Bro
som skulle förstärka den barriär som järnvägen utgör. Förslagets
utformning av fasader har i kombination med förskjutningar försökt
ge en behövlig variation, men hushöjderna i detta avsnitt är för höga.
Förslaget innebär i praktiken 5 våningar inklusive inredd vind. Det
riskerar att åstadkomma den oönskade muren av bebyggelse och är
inte anpassad till Gamla Bro. Planen behöver nu i granskningsskedet
ändras till att som mest medge 3 våningar plus inredd vind. En viss
ytterligare flexibilitet i husens utformning kan ske genom att som
föreslaget inte reglera byggnadshöjd utöver antalet våningar. Det är
däremot lämpligt att taklutning anges i planen för att få en god
helhetsverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (27)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 112
När området i Trädgårdsstadens västra del nu föreslås ingå i en senare
etapp får det inte innebära att en permanent gång- och
cykelförbindelse mot Jursta försenas. Den behöver iordningställas så
snart som möjligt.
Trädgårdsstaden i Bro behöver samspela med Bro samhälle som
helhet och med omgivande landsbygd, såväl med hänsyn till
kulturmiljön som till funktion. En viktig aspekt är tillgängligheten till
stationen för såväl kollektivtrafik och cyklister som för bilburna.
Infartsparkering planeras med ca 200 platser. Det troligaste är att detta
inte kommer att räcka. Redan idag är behovet av infartsparkering stort.
Med tanke på att andelen pendlare som åker från Bro station kan
förväntas öka kraftigt när Bro får en turtäthet på pendeltågen som
motsvarar Kungsängens behöver det planerade antalet utökas. Det bör
prövas att bygga parkeringsplatserna längs järnvägen i två plan istället
för i ett. Den föreslagna passagen under spåren i stationens västra del
behöver projekteras skyndsamt. Det ger möjlighet till infartsparkering
norr om spåren. Det ökar även kontakten mellan trädgårdsstaden och
Gamla Bro, underlättar för busstrafik och minskar järnvägens
barriäreffekt. En sådan lösning möjliggör även en uppgång i stationens
västra del, vilket kommer att behövas med det ökade antalet pendlare
och för att förbättra tillgängligheten till stationen för gående och
cyklister inom en vid radie. Planen borde nu granskningsskedet ha
utökats med infartsparkering norr om spåren och en uppgång i
stationens västra del, men får nu ske som ett separat planarbete.
Det är viktigt att säkerställa möjligheten till ytterligare spår. Förslaget
innebär visserligen att ett ytterligare spår söder om nuvarande är
möjligt, men behöver även ge den planmässiga förutsättningen för en
faktisk utbyggnad. En utökning av pendeltågens turtäthet måste ske
även för Bro efter att Citybanan har öppnats. Det är både naturligt och
angeläget att aktuell detaljplan för Trädgårdsstaden används för att
möjliggöra en snabb utbyggnad av ett förbigångsspår. Planen borde
därför nu i granskningsskedet ha utökats med för detta ändamål
behövliga spårområde och borde ha innehållit de beskrivningar och
överväganden som krävs för att en separat järnvägsplan inte ska
behövas.”
Beslutet skickas till:
• Riksbyggen
• Stena Fastigheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 113

2016-08-31

Avslut av planuppdrag avseende Ådö
1:10 med flera (Ådö skog, Stora lugnet,
och Ekbacken)
Dnr KS 15/0143

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Ådö 1:10 med flera (Ådö
skog, Stora lugnet och Ekbacken) avslutas, vilket innebär att projektering av
vatten- och avlopp kan påbörjas.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Ådö 1:10 med flera (Ådö
skog, Stora lugnet och Ekbacken) avslutas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) förslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till
beslut med följande tillägg: vilket innebär att projektering av vatten och avlopp
kan påbörjas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2009 § 144 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag till program för Ådöhalvön. Ett programförslag
arbetades fram under hösten 2010. Därefter beslutade Kommunstyrelsen den
12 april 2012 § 37 att godkänna planprogrammet, samt att ge planuppdrag för
upprättande av detaljplan för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken samt att
det fortsatta planarbetet skulle bedrivas enligt nya plan- och bygglagen (SFS
2010:900).
Under samrådstiden framkom att planförslaget medförde stora ekonomiska
konsekvenser för fastighetsägarna i området. Dels för detaljplanearbetet, dels
uttag av gatukostnader och dels kostnader för dragning av kommunalt vatten
och avlopp. Kommunstyrelsen bjöd därför in till ett nytt informationsmöte om
detaljplanearbetet den 9 maj 2016 i kommunhuset. Vid mötet redogjordes för
två möjliga alternativ: att avsluta planarbetet eller att fortsätta enligt gällande
uppdrag.
Vid mötet bestämdes att kommunen skriftligt skulle rådfråga samtliga
fastigheter som ingår i det pågående planuppdragsområdet, innan beslut fattas i
frågan. Frågan med de två alternativen ställdes i ett utskick, med bifogat
svarsformulär och kuvert, som skulle skickas in till kommunen senast 11 juli.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 113
Av totalt 52 fastigheter har 39 inkommit med svar. Av dessa 39 svarar samtliga
alternativ 1, det vill säga att man vill att pågående planarbete läggs ned för att
kunna gå vidare så snabbt som möjligt med dragning av kommunalt vatten och
avlopp, samt en möjlighet att efter eget huvud och vid egen vald tidpunkt
kunna begära mindre planuppdrag med fokus på sin fastighet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 16 augusti 2016
Medborgardialogsutlåtande, den 14 juli 2016
Brev till fastighetsägare i Ådö skog, den 13 juni 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut med ett förslag om tillägg
från Martin Normark (L). Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om man kan
besluta enligt förslag till beslut med Martin Normarks (L) förslag om tillägg
och finner att Kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till:
• Samtliga fastighetsägare inom planområdet Ådö skog
• Bygg- och miljönämnden
• Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 114

2016-08-31

Markanvisningsavtal, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö
badväg)
Dnr KS 16/0178

Beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3
(Lillsjö badväg) godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 8 juni 2016 § 82 gett Samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att upprätta förslag till markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB för
exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Odalen Fastigheter AB har tidigare lämnat in en ansökan om en direkt
markanvisning till kommunen. I sin ansökan beskriver Odalen Fastigheter AB
att de vill köpa en del av marken Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Ansökan lämnades in med bakgrund av att Kommunstyrelsen den 27 april
2016 (KS § 61) beslutade att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om
en ny detaljplan för området. Beslutet om en detaljplaneändring syftar till att
möta kommunens behov av äldreboenden och eventuellt även förskolor.
Markanvisningen för ett äldreboende omfattar en tomtyta motsvarande ca 3500
kvadratmeter.

Beslutsunderlag
•
•
•

Markanvisningsavtal
Protokollsutdrag KS § 61 27 april 2016, planuppdrag – äldreboende, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg), dnr KS 16/0114
Protokollsutdrag KS § 82 8 juni 2016, begäran om markanvisning, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg), dnr KS 16/0178

Beslutet skickas till:
• Odalen Fastigheter AB
• Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 115

2016-08-31

Delvis förändrad målgrupp samt
förlängning av projektet Första Steget
Dnr KS 16/0228

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att målgruppen i Första Steget utökas till
”språksvaga kommunmedborgare som idag uppbär försörjningsstöd eller
står i riskzonen att hamna i långvarigt bidragsberoende”.
2. Kommunstyrelsen beslutar om att förlänga projekttiden till den 31
december 2017.
__________

Sammanfattning
Första Steget är ett projekt som drevs gemensamt av Utbildningskontoret och
Socialkontoret sedan 2015. Sedan 1 april 2016 tillhör Vuxenutbildningen
Kommunledningskontoret och projektet drivs såldes i dagsläget av
Socialkontoret och Kommunledningskontoret. Första Stegets målgrupp är
Svenska för invandrare (SFI)-studerande som har försörjningsstöd och som inte
deltar i någon annan aktivitet än de femton timmars SFI-undervisning i veckan
som erbjuds.
I den utvärdering som genomfördes utav Först Steget under 2016 så
framkommer det att den målgrupp som anges i projektbeskrivningen är för
smal. Merparten av de SFI-studerande som har försörjningsstöd har redan en
annan meningsfullaktivitet utöver SFI. Då de ordinarie SFI-grupperna har en
stor målgrupp anser Kommunledningskontoret och Socialkontoret att individer
som har gått länge inom ordinarie SFI, (det vill säga utöver de lagstadgade 525
timmarna) ska ges möjlighet att delta i Första Steget för att utvecklas.
Socialkontoret föreslår även att Socialnämnden beslutar om att förlänga Första
Stegets projekttid ett år till den 31 december 2017. En förlängs projekttid
föreslås då projektet drog i gång i augusti 2015, cirka 8 månader senare än vad
som avsågs i projektplanen. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den
förlänga projekttiden och nya medel behöver inte äskas.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 11 augusti 2016
Bilaga 1- utvärdering av Första Steget, 12 april 2016
Bilaga 2- Ansökan till den sociala investeringsfonden- Första Steget, 4
december 2014

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 115
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen
• Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 116

2016-08-31

Fastställande av SKA-plan
(Systematisk kvalitetsarbete) inom
Vuxenutbildningen
Dnr KS 16/0232

Beslut
1. SKA-planen för Vuxenutbildningen fastställs.
2. Vuxenutbildningens SKA-plan fastställs av Kommunstyrelsen två gånger
per år, efter varje termin.
__________

Sammanfattning
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar.
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som
utvärdering.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 augusti 2016
SKA-plan Vuxenutbildning, den 11 augusti 2016
Skolinspektionens beslut för vuxenutbildningen, den 4 december 2015

Beslutet skickas till:
• Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 117

2016-08-31

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
Ekonomichef, Roger Sundholm
Personalchef, AnnCatrin Brattström
Kommunikationschef, Sara Eklind
Samhällsbyggnadschef, Mathias Rantanen

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:

Ekonomichef, Roger Sundholm eller
Kommundirektör, Maria Johansson
__________
•
•

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

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.

Beslutet skickas till:
• De utsedda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 118

2016-08-31

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
• Ekonomichef Roger Sundholm
• Redovisningsansvarig Ann Jansson
• 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 Kommunstyrelsen besluta hur
bank- och 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 8 augusti 2016.

Beslutet skickas till:
• De utsedda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 119

2016-08-31

Förvaltade stiftelsers bokslut 2015
Dnr KS 16/0158

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2015 godkänns.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2015. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2015 blev 55,73 kronor. Ingen utdelning har skett under
2015. Det fria egna kapitalet uppgår till 40 559,91 kronor.
Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,
Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse.
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016
Förvaltningsberättelser 2015 för kommunens förvaltade stiftelser

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 120

2016-08-31

Revisionsberättelser för stiftelser som
förvaltas av Upplands-Bro kommun
2015
Dnr KS 16/0195

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2015 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, UpplandsBro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse, Karl
Fagerströms stiftelse och Lindströmska stiftelsen läggs med godkännande till
handlingarna.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Kommunen beslutar om
utdelning ur alla stiftelser utom Lindströmska stiftelsen som har en egen
styrelse. Kommunstyrelsen sköter den ekonomiska förvaltningen. Den
ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet redovisas i särskilt
ärende till Kommunfullmäktige.
Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer
i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det
upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2015.
Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med
godkännande läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016
Revisionsberättelser 2015 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro
kommun

Beslutet skickas till:
• Kommunrevisionen
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 121

2016-08-31

Remiss - Regional indelning - tre nya
län
Dnr KS 16/0223

Beslut
1. Upplands-Bro kommun avstår att ge detaljerade synpunkter på remissen
Regional indelning – tre nya län som rör förslag om bildande av tre
sammanslagna län i januari 2018 i form av Norrlands län, Svealands län
och Västra Götalands län.
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
med Camilla Jansons (S) m.fl. tillägg, som yttrande över remissen till
Finansdepartementet.
___________

Förslag till beslut
1. Upplands-Bro kommun avstår att ge detaljerade synpunkter på remissen
Regional indelning – tre nya län som rör förslag om bildande av tre
sammanslagna län i januari 2018 i form av Norrlands län, Svealands län
och Västra Götalands län.
2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
som yttrande över remissen till Finansdepartementet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
gällande punkt 1. Gällande förslag till beslut punkt 2 föreslår Camilla Janson
(S) m.fl. följande tillägg till yttrandet:
”Upplands- Bro kommun lämnade remissyttrande i februari 2016
gällande Regionbildning i Stockholms län. ”Remiss av förslag att
ansöka om Regionbildning i Stockholms län, diarienummer LS 20150997”.
Upplands-Bro kommun tillstyrkte att Stockholms läns landsting ansöker
hos regeringen om att den 1 januari 2018 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar för
vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Stockholms län, i likhet
med flertalet andra län, bildas en region med direktvalt
regionfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 121
Synpunkter som sänds med i remissvaret var att det behövs fördjupat
samråd som rör frågor om den nya regionens organisation samt
uppgifter, samverkan mellan region och länsstyrelse, samverkan med
närliggande regioner, former för inflytande för och samverkan mellan
kommuner inom den nya Stockholmsregionen.
Ett förslag för den nya regionens organisation behöver utvecklas av
Stockholms läns landsting i samråd med alla kommuner. Förslaget
behöver förtydliga vilka strategiska utvecklingsfrågor som ska hanteras
i politiska beredningsgrupper och vilka arbetsområden som ska
organiseras i form av nämnder. Upplands-Bro kommun lyfte fram
kollektivtrafiken som ett Område av särskild vikt i detta sammanhang.”
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M,) Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt förslag till beslut gällande punkt 1. Gällande förslag till beslut
punkt 2 föreslår Fredrik Kjos (M) m.fl. att punkten stryks.

Sammanfattning
Under 2015 tillsatte regeringen Indelningskommittén. Kommitténs uppdrag är
att föreslå en ny regional indelning för Sverige senast augusti 2017. Målet är att
en ny läns- och landstingsindelning ska kunna genomföras senast 1 januari
2023.
Kommittén föreslår att tre sammanslagna län går före i regionreformen och
bildas redan i januari 2018. Det handlar om Norrlands län (Västernorrland,
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten), Svealands län (Gävleborg, Dalarna,
Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) och Västra Götalands län
(Värmland och Västra Götaland). Den förändrade landstingsindelningen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Kommunledningskontoret rekommenderar att Upplands-Bro kommun avstår
från att ge detaljerade synpunkter på remissen Regional indelning – tre nya län
som rör förslag om bildande av tre sammanslagna län i januari 2018 i form av
Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016
Remiss - Regional indelning - tre nya län, dnr Fi2016/02568/K

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 121

Beslutsgång
Ordföranden finner att det gällande beslutspunkt 1 endast finns ett förslag till
beslut. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till besluts gällande
punkt 1:
1. Upplands-Bro kommun avstår att ge detaljerade synpunkter på remissen
Regional indelning – tre nya län som rör förslag om bildande av tre
sammanslagna län i januari 2018 i form av Norrlands län, Svealands län
och Västra Götalands län.
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag till beslut gällanden punkt 2,
Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg och Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag
om att stryka punkten 2.
Ordföranden ställer Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg till yttrandet
mot Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag om att stryka punkt 2och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg
till yttrandet.
Votering begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl.
förslag till tillägg till yttrandet röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag om att stryka punkten 2 röstar
Nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 121
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för Camilla Jansons (S) m.fl. förslag
till beslut, mot sju (7) Nej-röster för Fredrik Kjos (M) m.fl. förslag om att

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Kjos
m.fl. förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 122

2016-08-31

Regler för lokalt partistöd
Dnr KS 16/0198

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Komunfullmäktige beslutar att:
Regler för lokalt partistöd i Upplands-Bro kommun antas.
___________

Sammanfattning
Det lokala kommunala partistödet regleras i kommunallagen. 2014 tog
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett nytt förslag till
kommungemensamma regler för partistödet. Förändringarna jämfört med
tidigare regler handlar främst om att respektive parti ska redovisa hur
partistödet använts.
Kommunledningskontorets förslag till regler är anpassat efter kommunallagens
krav och bygger på SKL:s förslag. Reglerna förslås gälla retroaktivt för utbetalt
partistöd för 2015. Redovisning av hur partistödet använts under 2015 ska
därför inlämnas under hösten 2016.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2016
Regler för lokalt Partistöd i Upplands-Bro kommun

Beslutet skickas till:
• Samtliga partier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 123

2016-08-31

Revidering av Kultur- och
fritidsnämndens och Tekniska
nämndens reglementen gällande
namnsättning av strategiska platser och
vägar
Dnr KS 16/0199

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning från
Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar därför
respektive nämnds reglemente.
2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning från
Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar därför
respektive nämnds reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
med följande tillägg.
2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till
beslut utan Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden föreslår
Kommunfullmäktige att ansvaret för kommunens namnsättning ska överföras
från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Nämnderna ser att en
ändring av nämndernas reglementen ger en mer sammanhållen process vid
namnsättningar, eftersom Tekniska nämnden ansvarar för att:
• sätta adressnummer och föra lägenhetsregister
• hålla kommunens kartor och geodatainformation uppdaterad
Ansvaren har ett nära samband med och betydelse för arbetet med namnfrågor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

Fortsättning § 123

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2016, KFN § 31
Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2016, TN § 33

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut.
Ordföranden frågar sedan Kommunstyrelsen om man kan besluta enligt
Camilla Jansons (S) m.fl. förslag om tillägg och finner att Kommunstyrelsen så
beslutar.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M). Vesna Rajic (M)
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) reserverar
sig mot beslutet om tillägg enligt Camilla Janson (S) m.fl. förslag till förmån
för kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
• Kultur- och fritidsnämnden
• Tekniska nämnden
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 124

2016-08-31

Rapporter
Dnr KS 16/0008

•

Tomas Stens, Rektor vuxenutbildningen, presenterar TemaärendetLänsövergripande studerandeenkäter för Svenska för invandrare och
Vuxenutbildningen.

•

Mathias Forsberg, Näringslivschef, presenterar Nordea Master och
Näringslivsfrågor

•

Maria Johansson, Kommundirektör, informerar och rätar ut de frågor som
uppkommit i och med artikeln i Mitti Upplands-Bro om Björknäs camping:
1. Ca 73 personer bor där, som är nya kommunmedborgare i UpplandsBro kommun.
2. Det är inget flyktingboende utan en temporärlösning fram tills
kommunen hittat permanentboende.
3. Vi tecknar inget nytt avtal med FirstCamp/Björknäs. Migrationsverket
har tidigare haft ett avtal med FirstCamp/Björknäs oberoende av
Upplands-Bro kommun.
4. En integrationssammordnare och fyra integrationsstödjare har
rekryterats till kommunen för att underlätta och stödja hela
integrationsprocessen.
5. Vi vill vara kommunen som ger plats, vi har gemensamt beslutat att vi
vill bidra.
Maria Johansson informerar om befolkningsökningen i kommunen, 850 nya
kommuninvånare i år.
Trygghet
Fryshuset anlitades som stöd till Kommunen under sommaren för att öka
tryggheten i Bro. De startade olika typer av aktiviteter för ungdomar i Bro.
Det blev en lugn sommar i Bro. Kommunen kommer att träffa Fryshuset
igen för att samtala om hur man kan gå vidare med arbete de påbörjat i Bro.
Som ett ytterligare led i ökade trygghet har kommunen anställt en
trygghetssamordnare. Vi har också ansökt och fått bidrag för projektet
”badplats” riktat mot sommar och ungdomar.
En Trainee har anställt som Kommundirektörsassistent. Han kommer bland
annat att hjälpa Maria samt göra lite lättare utredningsarbeten.

•

Justerandes sign

Camilla Janson (S), Sara Ridderstedt (MP), Fredrik Kjos (M) och Johan
Tireland (SD) rapporterar om sitt deltagande under almedalsveckan.
Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga har uppfattat tiden i
Almedalen som lärorik, utvecklande, nyttig och inspirerande. Man har gått
på båda stora och mindre seminarier/föreläsningar och haft fullt schema.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 125
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Justerandes sign

2016-08-31

Delegationsbeslut

Anställningar Kommunledningskontoret maj-juli 2016
Dnr KS 16/0015
Tillförordnad kontorschef för Samhällsbyggnadskontoret, 18 juli - 14
augusti 2016
Antagning till externa anordnare start P4 2016
Delegationsbeslut ljudupptagningar av inkommande samtal till Kundcenter
Dnr KS 16/0015
Delegationsbeslut - planuppdrag ändring av detaljplan avseende Finnsta
2:25
Dnr KS 16/0206
Fullmakt att företräda Upplands-Bro kommun.
Dnr KS 16/0069
Delegationsbeslut - antagande av ändring genom tillägg 2 till detaljplan för
del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen)
nr
0901Ä2
Dnr KS 15/0753
Beslut om tillfälligt alkoholförbud vid Lillsjö friluftsområde
Dnr KS 16/0015
Delegationsbeslut för gallring av e-postloggar
Dnr KS 16/0183
Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till
kommunal energi- och klimatrådgivning
Dnr KS 16/0212
Yttrande - Synpunkter på avverkningsanmälningar på Bro
Häradsallmännings mark i Lejondals naturreservat
Dnr KS 16/0221
Organisation Samhällsbyggnadskontoret
Dnr KS 16/0015

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 126
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
Justerandes sign

2016-08-31

Anmälningar

Socialnämndens beslut § 46 - Delårsbokslut 2016, kvartal 1
Socialnämndens beslut § 56 - Bostäder till nyanlända
Cirkulär 16:32 - Omplacering i samband med arbetsbrist
Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuns beslut § 75 Verksamhetsberättelse 2015
Utbildningsnämndens beslut § 41 - Delårsbokslut 2016 med helårsprognos
Dom gällande överklagande av beslut om förskoleklassplacering,
Råbyskolan/Härneviskolan, mål nr 8742-16
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut 77 Budget- och
verksamhetsuppföljning familjerättsnämnden
Skrift - Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik
Protokoll från AB Vårljus bolagsstämma den 3 maj 2016
Cirkulär 16:30 - Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb.
Tekniska nämndens beslut § 25 Förslag till process för förnyelse av torget
i Kungsängen centrum
Tekniska nämndens beslut § 36 Tekniska nämndens delårsuppföljning 1
2016
Cirkulär 16:33 - Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor
med mera.
Tekniska nämndens beslut § 26 Medborgarförslag om upphandling av
återvinnings- och kretsloppscentralerna i kommunen
Dnr KS 15/0788
Tekniska nämndens beslut § 27 Medborgarförslag om utökade öppettider
vid kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
Dnr KS 15/0789
Tekniska nämndens beslut § 28 Medborgarförslag om ändringar i
regelverket för kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
Dnr KS 15/0790
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2016
- Revisionsberättelse 2015
Dnr KS 16/0145
Ansökan om särskilt stöd till elitidrottsförening
Dnr KS 16/0167
Cirkulär 16:37 - Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot
måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete
För kännedom - Anmälan om oskicklig hantering av skattemedel och
misstanke om bestickning och jäv, kopplat till överklagan ställd till
Länsstyrelsen Stockholm (bygglov utfärdat av Haninge kommun till
sökande AB Vårljus)
Tertialrapport 1 2016 för AB Vårljus
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s årsstämma 16 juni
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-08-31

2016
Protokoll från AB Upplands-Brohus årsstämma 16 juni 2016
Sammanträdesprotokoll - Kommunalförbundet Brandkåren Attunda den 10
juni 2016
För kännedom - Yttrande, utdelande av RAPS-kanaler och tillhörande
talgrupper i RAKEL-systemet till kommersiella aktörer (vaktbolag)
För kännedom - Yttrande, Räddningstjänst på privat entreprenad inom
kommun eller kommunalförbund, väktare i det operativa systemet
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors § 92 - Ändring av
sammanträdestid för familjerättsnämnden i augusti 2016
Cirkulär 16:42 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK T med Akademiker Alliansen
Cirkulär 16:43 - Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna
bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 16:44 - Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna
bestämmelser (AB) § 28 mom. 9
Cirkulär 16:38 - Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Fastighetsanställdas Förbund
Cirkulär 16:40 - Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Seko – Facket för service och
kommunikation
Cirkulär 16:41 - Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Svenska
Transportarbetareförbundet
Käppalaförbundets styrelseprotokoll 14 juni 2016
Norrvattens styrelseprotokoll 8 juni 2016
Protokoll från Vårljus Sol AB:s styrelsesammanträde, 15 juni 2016
Protokoll från Vårljus Sol AB:s styrelsesammanträde, 3 maj 2016
Protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde, 15 juni 2016
Protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde, 3 maj 2016
Bygg- och miljönämndens beslut § 54 Delårsrapport och helårsprognos per
den 30 april 2016
Protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 24 maj
2016
Kommunfullmäktiges beslut om entledigande från uppdrag den 15 juni
2016
Dnr KS 16/0186
Cirkulär 16:45 Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
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