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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-10-05

Plats och tid

Stora scenen, Kulturhuset,5 oktober 2016 kl. 14.00-16.51

Ajournering

Kl. 16.33-16.39
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Camilla Janson (S), ordförande
Jan Stefanson (KD), 1:e vice ordf.
Fredrik Kjos (M), 2:e vice ordf.
Rolf Nersing (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Anna Norberg (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)
Mattias Peterson (C)
Tina Teljstedt (KD)

Övriga deltagare

Maria Johansson- Kommundirektör, Mathias Rantanen- Samhällsbyggnadschef, Elin VrijKommunsekreterare, Roger Sundholm- Ekonomichef, Kaj Söder- Utbildningschef § 149, Eva FolkeSocialchef §149, Jonas Levin- Kommundirektörsassistent § 149, Carina Lennartsson- Ekonom § 149,
Helena Austrell- Politisksekreterare (S), Börje Wredén- Politisksekreterare (L), Johan Skeri- Rådgivar
offentlig sektor PwC § 149, Joanna Hägg- Rådgivare offentlig sektor PwC § 149, Saga SjöbergProjektledare § 138.

Rolf Nersing (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kaj Bergenhill (M)

Kommunledningskontoret 11 oktober 2016 kl. 08.30

Paragrafer

§§ 127 - 151

Underskrifter

Sekreterare

.........................................................................
Elin Vrij

Ordförande

.........................................................................
Camilla Janson (S)

Justerare

.........................................................................
Rolf Nersing (S)

.........................................................................
Kj Bergenhill (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Datum för anslags uppsättande:

2016-10-11

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Elin Vrij

2016-11-02
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PROTOKOLL
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2016-10-05

§ 149
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§ 150
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38

§ 151

Anmälningar

39

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 127

2016-10-05

Timtaxa för handläggning av plan- och
exploateringsärenden
Dnr KS 16/0236

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Ny timavgift för den plan- och exploateringsverksamhet som debiteras enligt
plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 1 januari 2017.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i plan- och bygglovstaxan
för den verksamhet som drivs inom planlaggning och exploatering.
Verksamheten tar ut avgifter för arbetet med detaljplaner och
områdesbestämmelser, olika typer av besked och andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder inom plan- och bygglagens område. Avgiftsuttaget
baseras på den timavgift på 840 kr som gäller enligt nuvarande plan- och
bygglovstaxa från 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting) mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor. Den består av
verksamhetsområdets genomsnittliga lönekostnader och myndighetsspecifika
gemensamma kostnader, s.k. overhead-kostnader. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att den nya timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2016
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nya mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Protokollsanteckning
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Ärendet handlar om den kostnad per arbetad timme som kommunen tar
betalt för. Vi vill understryka vikten av att så långt möjligt förenkla
arbetet så att kostnaderna för planering och exploatering hålls ner. Det
gäller alla typer av projekt och i särskild hög grad för mindre och enklare
sådana. Kommunerna bedriver en verksamhet med monopol, vilket ger
ett särskilt ansvar, och den här delen av kostnaderna för t.ex. nya
bostäder vill vi ska uppmärksammas.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 127
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Planavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
• Exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 128

2016-10-05

Sammanställning av kommunens
riktlinjer och planeringsförutsättningar
för bostadsplanering och
bostadsförsörjning
Dnr KS 16/0259

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av kommunens riktlinjer och
planeringsförutsättningar för bostadsplanering och bostadsförsörjning och
beslutar lägga den till handlingarna.
__________

Sammanfattning
Bifogat PM med titeln ”Tillväxtkommunen Upplands-Bro – Sammanställning
av kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för bostadsplanering
och bostadsförsörjning”, ger på en övergripande nivå en sammanfattande bild
av de planer, program, utredningar, prognoser, enkäter med mera vars innehåll
påverkar den kommunala bostadsplaneringen i Upplands-Bro kommun i stora
och små projekt.
Sammanställningen tillför inte några nya ställningstaganden utan redovisar
endast tidigare beslutade mål, ställningstaganden och kända fakta.

Beslutsunderlag
•
•

Översiktsplan ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2016, KS
16/0259

Beslutet skickas till:
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunstyrelsen
• Upplands-Brohus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 129

2016-10-05

Förstudie - Öster om Kockbacka
Dnr KS 16/0263

Beslut
Ärendet bordläggs.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja en
förstudie i syfte att bedöma förutsättningarna för eventuell detaljplaneläggning
området öster om Kockbacka. I förstudien ska även angränsande områden
utmed Enköpingsvägen - Härnevi, Bergliden, Solliden och Lindhagaberg ingå
och förutsättningarna belysas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M),
Kaj Bergenhill (M) och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande
tillägg:
För att bedöma helhetsmiljön längs Enköpingsvägen ska även en
förutsättningslös belysning göras av det som i översiktsplanen anges som
Kockbacka verksamhetsområde.
Camilla Janson (S) föreslår att ärendet bordläggs för att återupptas på
Kommunstyrelsens sammanträde 16 november 2016.

Sammanfattning
Fyra områden i Bro är i Överiktsplanen (ÖP) 2010 utpekade som utvecklingsområden avseende ny bostadsbebyggelse. Områdena är Trädgårdsstaden i Bro,
Husbytorp-Tegelhagen, Kvista samt Öster om Kockbacka som bedöms som
lämpliga för ny bebyggelse.
För att komma vidare i processen så föreslås att en förstudie genomförs i syfte
att bedöma förutsättningarna för detaljplaneläggning avseende mellersta och
södra delarna av området öster om Kockbacka. I förstudien bör förutom
området öster om Kockbacka även angränsande områden utmed
Enköpingsvägen ingå, det vill säga Härnevi, Bergliden, Solliden och
Lindhagaberg.

Beslutsunderlag
•
•
Justerandes sign

Översiktsplan 2010, KF 15 december 2011 § 162
Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse 21 september 2016, KS
16/0263
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 129

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut samt ett förslag om
tillägg till beslutet, ett av förslagen är bordläggning. Ordföranden frågar därför
Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet inte ska
avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet bordläggs.
Beslutet skickas till:
• Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 130

2016-10-05

Upphävande av del av Lejondals
naturreservat
Dnr KS 16/0076

Beslut
Förslaget om upphävande sänds ut på samråd till berörd myndighet och till
innehavare av särskild rätt med föreläggande om att yttra sig. Samrådstid till
och med den 14 november.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret finner att det är nödvändigt att upphäva ett område
inom naturreservatet som kommer tas i anspråk av Trafikplats Kockbacka,
eftersom motorvägsavfarten kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid.
Berört område är 230 kvm. Beslut om upphävande får ske enligt 7 kap 7 §
miljöbalken om synnerliga skäl finns och om intrånget i naturvärden
kompenseras i skälig utsträckning i reservatet eller på något annat område. Ett
upphävande beslutas av Kommunfullmäktige.
De synnerliga skälen för upphävandet är att E18 är ett utpekat riksintresse.
Intrånget i naturreservatet är litet och bedöms ge en marginell påverkan på
naturmiljö, friluftsliv och jordbruk.

Beslutsunderlag
•
•

•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2016
Bygg och miljönämndens beslut den 22 mars 2016 (dnr 16/0015-40)
Ansökan om dispens från föreskrifter för Lejondals naturreservat,
Trafikverket
Beslut om ombildande av Lejondals naturreservat den 14 juni 2012 (Kf §
49, 2011/000083)
Trafikverkets ansökan den 10 februari 2016 (Trafikverket, projektnummer
884258/107376, dnr TRV 2016/6512)

Beslutet skickas till:
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Jordbruksarrendator Leif Gustafsson (delgivning)
• Jakträttsarrendator Torbjörn Johansson (delgivning)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 131

2016-10-05

Yttrande över samrådsförslag till
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Dnr KS 16/0118

Beslut
Kommunen yttrar sig över samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS 2050) enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
den 14 september 2016.
__________

Sammanfattning
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Utvecklingsplanen ska
ligga till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att skicka ut ett
samrådsförslag på remiss. Till samrådsförslaget hör också en samlad
konsekvensbeskrivning och en bilaga om de storregionala perspektiven, som
Stockholms läns landsting har tagit fram tillsammans med planeringsorganen i
östra Mellansverige.
Samhällsbyggnadskontoret har med hjälp av representanter från kommunens
kontor tagit fram ett förslag till yttrande den 14 september 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2016
Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltnings remissbrev den 8 april
2016
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnds samrådsförslag till Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) den 8 april–30
september 2016
Landstingets förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050,
samrådsförslag den 8 april–30 september 2016
Landstingets med fleras bilaga Samverkan och planering i östra
Mellansverige, ÖMS 2050, samrådsförslag

Beslutet skickas till:
• Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 132

2016-10-05

Yttrande över remissversionen av
Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Dnr KS 16/0067

Beslut
Kommunen yttrar sig över remissversionen av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21 september 2016.
__________

Sammanfattning
Stockholms läns landstings regionala trafikförsörjningsprogram är regionens
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med programmet är att
fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, som ska ligga till
grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas.
Landstingets trafiknämnd har beslutat att skicka ett förslag till reviderat
trafikförsörjningsprogram på remiss till berörda aktörer.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
21september 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2016
Landstingets trafikförvaltnings följebrev den 2 juni 2016
Landstingets trafikförvaltnings remissversion av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, med bilagor, den 31 maj
2016
Landstingets trafikförvaltnings samrådsredogörelse inom ramen för
revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms
län den 31 maj 2016

Beslutet skickas till:
• Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 133

2016-10-05

Antagande - Planändring av detaljplan
för Viby 19:1, Ä0603
Dnr KS 15/0847

Beslut
1. Granskningsutlåtande tillhörande förslag till detaljplan Ä0603 godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Viby 19:1, Ä0603, antas.
__________

Sammanfattning
Trafikverket överklagade kommunens antagande av detaljplan 0603 med
anledning av att byggbar kvartersmark låg för nära E18. Trafikverket har
generella riktlinjer som säger att bebyggelse inte ska ligga närmare än 35 meter
från vägkanten. Länsstyrelsen upphävde antagandet av detaljplanen inom ett av
avstånd av 35 meter från E18 för att resterande del av detaljplanen skulle
kunna fastställas. I den angränsande planen (Örnäs 1:9, nr 1002) har en lösning
valts där kvartersmarken ligger närmare E18. I den planen hindras bebyggelse
närmare 35 meter från E18 med prickmark. Planändringen syftar till att
åstadkomma en konsekvent markanvändning för fastigheter utmed E18 samt
att anpassa planen till hur ett antal transformatorstationer har byggts.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att planen kunde ställas den 8 juni 2016 §
83. Under samrådet har samtliga instanser utom Lantmäteriet godkänt planen
utan invändningar. Lantmäteriets påpekanden har varit av mindre karaktär och
de har bemötts i granskningsutlåtandet och arbetats in i antagandehandlingen.
Kommunstyrelsen har enligt delegationsförteckningen möjlighet att anta planer
som behandlas med enkelt planförfarande, därför bedöms det som rimligt att
antagandet sker i Kommunstyrelsen då denna plan har behandlats enligt regler
för begränsat standardförfarande.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2016
Granskningsutlåtande den 22 september 2016
Plankarta den 22 september 2016
Planbeskrivning den 22 september 2016

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret

•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 134

2016-10-05

Beslut om upphävande av del av
detaljplan - U8203
Dnr KS 16/0177

Beslut
1. Granskningsutlåtande tillhörande upphävandet av planen godkänns.
2. Del av planen 8203 upphävs enligt förslag U8203
__________

Sammanfattning
Mellan E18 och det nya industriområdet som växer fram i Brunna finns det en
rest kvar av den gamla detaljplanen för Brunna industriområde, 8203. I
samband med att ett förslag till ändring av planen 0603 där ytterligare mark
längs E18 inom Viby 19:1 föreslås göras om till kvartersmark föreslås att
planen för denna remsa upphävs. I praktiken betyder ett upphävande att marken
inte längre är detaljplanelagd. Trafikverket har en vägrätt för E18 som styr
deras möjlighet att ta hand om motorvägen.
Beslut om utställning togs av Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 88.
Samrådet har genomförts under sommaren 2016. Alla berörda fastighetsägare
och remissinstanser har godkänt planändringen. Därmed bedöms
förutsättningarna för att anta planen enligt regler för begränsat
standardförfarande vara uppfyllda.
Kommunstyrelsen har enligt delegationsförteckning möjlighet att anta planer
som behandlas med enkelt planförfarande. Begränsat standardförfarande
bedöms vara likvärdigt

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 september
Granskningsutlåtande, den 22 september
Plankarta, den 22 september
Planbeskrivning, den 22 september
Beslut om samråd, KS 8 juni 2016, § 88

Beslutet skickas till:
• NCC Civic Properties

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 135

2016-10-05

Planuppdrag - Ändring av detaljplan för
Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde
Dnr KS 16/0265

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
en ändring av detaljplanen för Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde enligt regler för standardförfarande.
__________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 11 februari 2015 detaljplan för NorrbodaBrunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.).
Nu har exploatören för handelsområdet lämnat in en ansökan om planändring
då man önskar ändra inriktningen för planen. Dels önskar man ändra
karaktären något i området så att de byggnader som ska innehålla handel blir
något mindre än de är i gällande plan. Dels ser man att behovet både av
bostäder, men även av kommunal service har ökat i området. Därför föreslår
man att planen ändras så att det går att bygga fler bostäder men också en
förskola.
Då området för planen redan har utretts nyligen borde en stor del av det
utredningsmaterial som togs fram kunna återanvändas, helt eller delvis. Därför
föreslås också att planen ska behandlas enligt regler för standardförfarande.

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 september, 2016
Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde
(Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.) 1301

Beslutet skickas till:
• TAM Group

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 136

2016-10-05

Avsiktsförklaring för
orienteringstävlingen Tiomilakavlen
2020
Dnr KS 16/0256

Beslut
Upplands-Bro kommun ställer sig positiv till att orienteringstävlingen
Tiomilakavlen genomförs i kommunen den 1-3 maj 2020.
__________

Sammanfattning
Tiomilakavlen, nedan Tiomila, är ett av Sveriges största idrottsarrangemang
och som lockar ca 8 000 orienterare samt ett par tusen åskådare från hela
Europa.
Tiomila 2020 arrangeras av Föreningen Tiomilakavlen, som är en
sammanslutning av 11 orienteringsklubbar i Stockholm. Attunda
Orienteringsklubb har huvudansvar för genomförandet av Tiomila 2020 och
som medarrangörer står Järfälla Orienteringsklubb, Sundbybergs Idrottsklubb
och Väsby Orienteringsklubb.
Inför Tiomila 2020 är ambitionen att genomföra tävlingen i Upplands-Bro
kommun. Tävlingsområdet sträcker sig mellan väg 269 och Lejondalssjön samt
området väster om Lejondalssjön (Lejondals naturreservat). Bro centrum
kommer att användas som tävlingsarena.
Tävlingen genomförs under drygt ett dygn med start lördag förmiddag den 2
maj för ungdomar och damer samt målgång för Tiomila söndag morgon den 3
maj.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 september 2016.
10MILA 2020 Hemställan, daterad 4 juli 2016.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Det är viktigt att äganderätten tas i beaktande och att djurlivet störs så
lite som möjligt.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 136
Beslutet skickas till:
• Föreningen Tiomilakavlen
• Attunda Orienteringsklubb
• Järfälla Orienteringsklubb
• Sundbybergs Orienteringsklubb
• Väsby Orienteringsklubb
• Stockholm Orienteringsförbund
• Polismyndigheten, region Stockholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 137

2016-10-05

Budget 2017 för Kommunstyrelsen
Dnr KS 16/0261

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunlednings- och
Samhällsbyggnadskontorens förslag till budget 2017 som underlag till fortsatt
beredning.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 om budgetdirektiv och
preliminära ramar för arbetet med budget för 2017. Kommunledningskontoret
och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat budgetförslag enligt direktivet.
Förslaget behandlas vid Kommunledningskontorets samverkansgrupp den 26
september och Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp den 4 oktober
2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2016
Förslag till budget för Kommunstyrelsen 2017 daterad den 22 september
2016
Budgetdirektiv frö 2017 beslutat av Kommunstyrelsen den 8 juni 2016

Särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) deltar inte
i beslutet med hänvisning till egen budget.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 138

2016-10-05

Utvärdering av projektet Unga vuxna
Dnr KS 16/0238

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av projektet Unga vuxna.
__________

Sammanfattning
Utbildningskontoret och Socialkontoret har gemensamt drivit ett tvåårigt
samverkansprojekt som berör unga vuxna mellan 16 och 25 år som inte arbetar
eller studerar. Projektet har finansierats av kommunens sociala
investeringsfond och avslutas i december 2016. Projektet har haft ett
utforskande och kunskapsgenererande arbetssätt i syfte att kunna bidra till nya
metoder och verksamhet inriktad på målgruppens behov. Syftet har också varit
att stötta ungdomar inom målgruppen att ta steget vidare mot studier, praktik
eller arbete. Unga vuxna-projektets utvärdering visar goda resultat för de
ungdomar som fångats upp.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 13 september 2016
Utbildningsnämndens beslut § 45, den 23 augusti 2016
Socialnämndens beslut § 60, den 18 augusti 2016
Unga vuxna-projektet. Uppföljning och utvärdering. Rapport 2 augusti
2016.

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser positivt på projektet Unga vuxna. Och vi anser
att det både finns mänskliga och ekonomiska vinster att fånga upp genom
en vidare satsning på projektet. Vi ser även en fördel med att lyfta fram
lokala förebilder som kan inspirera de unga till nya framsteg.”
Beslutet skickas till:
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 139

2016-10-05

Lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Dnr KS 16/0034

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett konsultationsforum som ska
hantera akuta frågor och ge stöd vid signaler om våldsbejakande
extremism.
3. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att
operationalisera handlingsplan mot våldsbejakande extremism i sin
verksamhet.
4. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden ska avrapportera detta
arbete i sin årliga rapportering till Kommunfullmäktige.
5. Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och polisen ska
inkludera våldsbejakande extremism som ett arbetsområde för samverkan.
6. Kommundirektören får göra redaktionella justeringar i dokumentet
__________

Sammanfattning
Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i
Sverige. Detta återspeglas i lagstiftning, utredningar och uppdrag samt
regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades år
2010. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan
för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att
våldsbejakande extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver
bemötas på lokal nivå.
Föreslagna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande
extremism i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens
ansvar och organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig
verksamhet och hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan
genomföras på olika preventionsnivåer. Handlingsplanen har sänts på remiss
till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämnden under tidsperioden 13 juni
till den 19 september 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 139

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 7 september 2016
Socialnämndens beslut § 66 den 18 augusti 2016
Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 juli 2016

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
”Moderaterna och Liberalerna är mycket positiva till att kommunens
tjänstemän dragit i gång arbetet och nu presenterat en handlingsplan
mot våldsbejakande extremism!
Europa har drabbats av många terrordåd och risken är stor att vi även
får se fler terrordåd i Sverige. Många av de individer som ansluter sig
till extremistmiljöer i Sverige begår även andra olika typer av brott.
Arbetet mot våldsbejakande extremism är mycket viktigt för allas
säkerhet och för att värna demokratin.
Vi Moderater och Liberaler arbetar för att öka tryggheten i UpplandsBro. En del av det arbetet var när moderaterna 2015 lade en motion om
handlingsplan mot radikalisering”
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser att kommunen har tagit ett viktigt steg i
förebyggandet av våldsbejakande extremism i och med detta beslut.”
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Tekniska nämnden
• Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 140

2016-10-05

Motion om jämställd snöröjning
Dnr KS 15/0682

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om jämställd snöröjning är ett intressant förslag. Inför nästa
upphandling av vinterväghållningen ska Tekniska nämnden ta upp denna fråga
inför beslut om principer för upphandlingen.
___________

Sammanfattning
Kerstin Åkare (V) inkom den 22 april 2015 med en motion angående jämställd
snöröjning. Den 16 september 2015 lämnade Kommunfullmäktige över
motionen till Tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden beslutade att motionen var ett intressant förslag och att
nämnden inför nästa upphandling av vinterväghållning tar upp frågan inför
beslut om principerna för upphandlingen.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utöver att
utveckla barnperspektivet något. Kommunledningskontoret ställer sig bakom
Tekniska nämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Tekniska nämndens beslut § 15, 11 april 2016
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2016
Motion, Kerstin Åkare (V), angående jämställd snöröjning den 22 april
2016

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 141

2016-10-05

Motion om att Upplands-Bro behöver
upprätta en handlingsplan mot
radikalisering
Dnr KS 15/0852

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Motionen anses besvarad i och med att kommunen upprättat en handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
__________

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) har i en motion som inkom den 15 december 2015 föreslagit
att Upplands-Bro behöver upprätta en handlingsplan mot radikalisering. I
motionen föreslås att kommunen upprättar ett brett om omfattande samarbete
med hela samhället såsom myndigheter och civila samhället.
Under våren 2016 har kommunledningskontoret i samverkan med berörda
kontor utvecklat en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen har sänts på remiss till berörda nämnder under tidsperioden
juni till september 2016.
Den 28 oktober 2016 startar Upplands-Bro kommun arbetet mot
våldsbejakande extremism med ett seminarium som rör just
radikaliseringsprocesser och exempel på hur man kan arbeta med frågan på
kommunal nivå. Kontakt har även etablerats med den Nationella samordnaren
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 7 september 2016
Motion, Fredrik Kjos (M), upprätta handlingsplan mot radikalisering,
inkom den 15 december 2015

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 142

2016-10-05

Medborgarförslag om att bygga en
lekplats intill nya IP i Kungsängen
Dnr KS 15/0500

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i Kungsängen är ett
bra förslag. I budget för år 2016 beslutades att en lekplats ska planeras och
färdigställas vid Kungsängens IP år 2017.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i Kungsängen är ett
intressant förslag. Förslaget har och ska studeras vidare i arbetet med att
utveckla kommunens lekplatser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Jan Stefansson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för
Kommunfullmäktige att besluta följande:
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i Kungsängen är ett
bra förslag. I budget för år 2016 beslutades att en lekplats ska planeras och
färdigställas vid Kungsängens IP år 2017.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning
Richard Mossberg inkom den 16 september 2014 med ett medborgarförslag om
att anlägga en ny lekplats invid Kungsängen IP. Kommunfullmäktige beslutade
den 15 oktober 2014 att lämna över ärendet till Tekniska nämnden för yttrande.
Under våren 2015 genomförde Upplands-Bro kommun medborgardialogen
”Projekt Drömpark”. Projektet syftade till att samla in medborgarnas tips och
idéer kring lek- och aktivitetsytor. I samband med medborgardialogen 2015
blev det tydligt att det finns behov av fler platser för utelek i kommunen, som
exempelvis området vid Kungsängen IP och Norrboda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 142
Tekniska nämnden beslutar att medborgarförlaget om att bygga en ny lekplats
vid Kungsängens IP är ett intressant förslag som studeras i det fortsatta arbetet
med att utveckla och planera för kommunala lekplatser.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan ställer
sig bakom Tekniska nämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 augusti 2016
Tekniska nämndens beslut § 49 14 september 2015
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 107, 15 oktober 2014
Medborgarförslag om att bygga en lekplats intill nya IP i Kungsängen

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunledningskontoret förslag till beslut och Camilla Jansons (S) m.fl.
förslag till beslut och ställer dessa förslag mot varandra. Ordföranden frågar
Kommunstyrelsen om man kan beslut enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag
till beslut och finner att man så beslutar.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden
• Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 143

2016-10-05

Medborgarförslag om att använda
Kvistabergs lokaler som konstgalleri
samt konsertlokal
Dnr KS 15/0748

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget visar på engagemang för verksamheten i Kvistaberg vilket
ses som mycket positivt. Verksamheten på Kvistaberg liknar den som föreslås
av förslagsställaren och ses som i stort sett genomfört.
__________

Sammanfattning
Den 9 september 2015 inkom ett medborgarförslag som föreslår att
Kvistabergs lokaler ska användas för konst- och musikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2015 att lämna över ärendet till
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut lyfter fram att nämnden ser positivt på
förslag som visar på engagemang för verksamheten. Verksamheten på
Kvistaberg liknar den som föreslås av förslagsställaren och ses som i stort sett
genomfört.
Renoveringen av Kvistaberg pågår parallellt med verksamhet som omfattar
konstutställningar och musikaktiviteter. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillföra ärendet utan ställer sig bakom Kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 9 23 februari 2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2015
Kommunfullmäktiges beslut § 94 14 oktober 2015
Medborgarförslag som inkom 9 september 2015

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 144

2016-10-05

Måltidspolicy för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 16/0080

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas med redaktionella
justeringar. Punkten på sidan två ska vara följande: Socialkontoret ska
möjliggöra för att fler ska kunna äta i gemenskap med andra.
2. Måltidspolicyn ersätter Kostpolicyn.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas.
2. Måltidspolicyn ersätter Kostpolicyn.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Jan Stefansson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande redaktionella
justeringar:
Punkten på sidan två ska vara följande: Socialkontoret ska möjliggöra för att
fler ska kunna äta i gemenskap med andra.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag med Camilla Jansons (S)
m.fl. förslag om redaktionell justering.
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med följande tillägg:
Kommunen ska inte servera ritualslaktat kött inom sina verksamheter och
måltiderna ska vara fria från religiösa inslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 144

Sammanfattning
Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. Dokumentet är ett
övergripande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheterna i Upplands-Bro kommun. Under ledning av kostchefen
på Utbildningskontoret har berörda kontor medverkat i framtagandet av en
kommunövergripande måltidspolicy. Måltidspolicyn ersätter det tidigare
dokumentet Kostpolicy.
Kommunstyrelsen sände Måltidspolicyn på remiss till Socialnämnden för
yttrande. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Socialkontorets tjänsteskrivelse daterade den 7 juli 2016 avseende
Måltidspolicy till Kommunstyrelsen.
Socialkontoret föreslår att policyn antas som ett övergripande och vägledande
dokument för kostverksamheten i Upplands-Bro kommun.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2016
Socialnämndens beslut § 64, 18 augusti 2016
Kommunstyrelsens beslut § 68, 27 april 2016
Utbildningsnämndens beslut § 13, 23 februari 2016
Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut samt ett förslag om
tillägg till beslutet. Kommunledningskontorets förslag till beslut och Camilla
Jansons (S) m.fl. förslag till beslut. Ordförande frågar Kommunstyrelsen om
man kan besluta enligt Camilla Jansons (S) m.fl. förslag till beslut och finner
att man så beslutar.
Ordförande frågar därefter Kommunstyrelsen om man ska besluta emligt Johan
Tirelands (SD) förslag om tillägg till beslutet och finner att man avslår
förslaget om tillägg till beslutet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Johan Tirelands (SD)
förslag om tillägg till beslutet röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Johan Tirelands (SD) m.fl. förslag om tillägg till beslutet röstar
Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 144

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

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

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Nej-röst

Avstår

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under uppropet lämnas tolv (12) Ja-röster för avslag av Johan Tirelands (SD)
förslag om tillägg, mot en (1) Nej-röster för Johan Tirelands (SD) förslag om
tillägg till beslutet. Två (2) avstod från att rösta.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 145

2016-10-05

Biblioteksplan 2016-2019
Dnr KS 15/0412

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Biblioteksplan 2016-2019 fastställs.
__________

Sammanfattning
Arbetet med ett nytt förslag till Biblioteksplan påbörjades i Upplands-Bro
bibliotek hösten 2015. Ett processarbete med samtliga bibliotekarier
genomfördes med utgångspunkt i den befintliga biblioteksplanen.
Arbetet avslutades med förslag till förbättringar och uppdateringar i en
gemensam workshop. Kommunstyrelsen sände enligt beslut den 27 april 2016
Biblioteksplanen på remiss till Utbildningsnämnden och Socialnämnden för
yttranden.
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Kommunstyrelsen, som förordar att Biblioteksplan 2016-2019
fastställs. Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i
ärendet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2016
Utbildningsnämndens beslut § 54, 23 augusti 2016
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016
Kommunstyrelsens beslut § 65, 27 april 2016
Biblioteksplan för Upplands-Bro 2016-2019

Beslutet skickas till:
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 146

2016-10-05

Uppdrag angående etablering av
modulboenden för nyanlända
Dnr KS 16/0270

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att
hyra ut lägenheter till Socialnämnden i projekterade modulboenden med
40 singellägenheter för nyanlända
1.a.

20 modulboenden på Violinvägen 4 i Brunna och 20 på
Lindhagabergsvägen 2.

2. För att klara lagkrav på mottagande av nyanlända medborgare får
Kommundirektören i uppdrag att inventera möjliga etableringar av
ytterligare modulboenden på både kommunägd mark och mark ägd av
andra fastighetsägare.
3. Kommunstyrelsen ger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att
projektera för ytterligare boenden på de platser som Kommundirektörens
inventering påvisar och därefter etablera boenden och hyra ut dessa till
Socialnämnden.
4. Kommundirektören får i uppdrag att prioritera arbetet med att finna
långsiktiga lösningar för de nyanlända med boende på den ordinarie
bostadsmarknaden för uthyrning till socialnämnden inom
Kommunstyrelsens årliga ram för fastighetsköp.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger AB Upplands-Brohus i uppdrag att hyra ut
lägenheter i projekterade modulboenden enligt följande:
•

40 singellägenheter för nyanlända på xxx.

2. För att klara lagkrav på mottagande av nyanlända medborgare får
Kommundirektören i uppdrag att inventera möjliga etableringar av
ytterligare modulboenden på både kommunägd mark och mark ägd av
andra fastighetsägare.
3. Kommunstyrelsen ger AB Upplands-Brohus i uppdrag att projektera för
ytterligare boenden på de platser som Kommundirektörens inventering
påvisar och därefter etablera boenden och hyra ut dessa.
4. Kommundirektören får i uppdrag att prioritera arbetet med att finna
långsiktiga lösningar för de nyanlända med boende på den ordinarie
bostadsmarknaden inom Kommunstyrelsens årliga ram för fastighetsköp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2016-10-05

Fortsättning § 146

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut med redaktionella justeringar i
punkterna 1,2,3 och 4 samt ett förslag om tillägg till beslutet 1a. 20
modulboenden på Violinvägen 4 i Brunna och 20 på Lindhagabergsvägen 2.
Förslag till beslut blir enligt följande:
1. Kommunstyrelsen ger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att
hyra ut lägenheter till Socialnämnden i projekterade modulboenden med
40 singellägenheter för nyanlända
1.a.

20 modulboenden på Violinvägen 4 i Brunna och 20 på
Lindhagabergsvägen 2.

2. För att klara lagkrav på mottagande av nyanlända medborgare får
Kommundirektören i uppdrag att inventera möjliga etableringar av
ytterligare modulboenden på både kommunägd mark och mark ägd av
andra fastighetsägare.
3. Kommunstyrelsen ger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i uppdrag att
projektera för ytterligare boenden på de platser som Kommundirektörens
inventering påvisar och därefter etablera boenden och hyra ut dessa till
Socialnämnden.
4. Kommundirektören får i uppdrag att prioritera arbetet med att finna
långsiktiga lösningar för de nyanlända med boende på den ordinarie
bostadsmarknaden för uthyrning till socialnämnden inom
Kommunstyrelsens årliga ram för fastighetsköp.

Sammanfattning
Socialnämnden uppdrog i maj 2016 åt AB Upplands-Brohus att tillgängliggöra
40 singellägenheter i boendemoduler. Upphandling i enlighet med uppdraget
har inletts med utskick av förfrågningsunderlag under juni 2016.
Kommunledningskontoret föreslår nu att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till
Upplands-Bro kommunfastigheter AB att hyra ut lägenheter i projekterade
modulboenden med 40 singellägenheter för nyanlända på xxx.
Kommunen kommer i enlighet med lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning att ta emot fler nyanlända än de platser som
tillgodoses i modulboenden på xxx. Kommundirektören föreslås därför få i
uppdrag att inventera möjliga etableringar av ytterligare modulboenden på
både kommunägd mark och mark ägd av andra fastighetsägare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 146
Kommunstyrelsen föreslås därmed ge Upplands-Bro kommunfastigheter AB i
uppdrag att projektera för ytterligare boenden på de platser som
Kommundirektörens inventering påvisar.
Uppdrag föreslås även ges till Kommundirektören att prioritera arbetet med att
finna långsiktiga lösningar för de nyanlända med boende på den ordinarie
bostadsmarknaden inom Kommunstyrelsens årliga ram för fastighetsköp.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag till beslut med redaktionella justeringar
gällande punkterna 1,2,3 och 4. Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om man
kan besluta enligt Kommunledningskontorets förslag 1,2,3 och 4 med
redaktionella justeringar
Ajournering begärs.
Ordföranden finner att man beslutar enligt Kommuneldningskontorets förslag
till beslut gällande punkterna 1,2,3 och 4 med redaktionella justeringar.
Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om man kan besluta enligt
Camilla Jansons (S) beslut om tillägg, 1.a. 20 modulbostäder på Violinvägen 4
i Brunna och 20 på Lindhagabergsvägen 2.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) deltar inte i beslut om tillägg
1.a.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Jansons (S)
förslag om tillägg till beslutet 1.a.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar att enligt Camilla Jansons (S)
förslag om tillägg till 1.a. röstar Ja. Den som vill att Kommunstyrelsen avslår
detsamma röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 146

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

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

Avstår

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under uppropet lämnas åtta (8) Ja-röster för beslut enlig Camilla Jansons (S)
förslag om tillägg 1.a, mot en (1) Nej-röster för avslag av detsamma. Sex (6)
avstod från att rösta.

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) tillåts lämna följande
protokollsanteckning gällande tilläggspunkten 1.a:
”Vi kan inte delta i beslutet då vi inte givits möjlighet att ta del av
beslutsunderlaget avseende möjliga platser för modulboendet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2016-10-05

Fortsättning § 146
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser allvarligt på majoritetens vilja att upprätta
modulbostäder inom området för Lindhagaberg. Det med tanke på att de
boende i området fått lovat från kommunens sida att det ej ska upprättas
liknande verksamhet i området vid Lindhagaberg. Vi ser också allvarligt
på själva affären kring kommunens inköp av Lindhagaberg. Detta på
grund av att Diana home & care gjort en miljonvinst på vidareförsäljning
till kommunen en mycket kort tid efter deras inköp av Lindhagaberg.”
Beslutet skickas till:
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 147

2016-10-05

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Dnr KS 16/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per
den 14 september 2016 godkänns.
__________

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte hanterats färdigt. Redovisningen är den
andra för år 2016. För närvarande finns det 28 stycken obesvarade
medborgarförslag. Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har
totalt 117 stycken medborgarförslag lämnats in.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 september

Beslutet skickas till:
• Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 148

2016-10-05

Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS 16/0011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per en 14
september 2016 godkänns.
__________

Sammanfattning
Motioner bör beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
räknat från det datum då de väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, tillsammans med en
plan för hur motionerna ska behandlas och en tidsplan. Kommunfullmäktige
får i samband med denna redovisning avskriva motioner från vidare
handläggning, alternativt besluta om fortsatt beredning samt ny tid, inom
vilken motionen ska vara besvarad. Redovisningen är den andra för år 2016.
För närvarande finns tio obesvarade motioner.
Av de idag obesvarade motionerna beräknas fem vara behandlade under 2016
och de övriga 2017.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 september 2016

Beslutet skickas till:
• Berörda nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 149
1.

Justerandes sign

2016-10-05

Rapporter

Kommundirektörens rapport
•

Temaärende- PwC presenterar Genomlysning av Socialnämnden och
utbildningsnämndens verksamheter.

•

Informerar om att den föreläsning som Upplands-Bro skulle
presenterat på KSL är inställd på grund av lågt deltagande.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 150

Justerandes sign

2016-10-05

Delegationsbeslut

1.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
Dnr KS 16/0015

2.

Deltagande vid KSL konferens- Mötesplats StorSthlm för förtroendevalda
Dnr KS 16/0015

3.

Deltagande KSL konferens- Mötesplats StorSthlm för Kommunstyrelsens
ordförande
Dnr KS 16/0015

4.

Antagning - externa anordnare start P5 2016

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 151

Justerandes sign

2016-10-05

Anmälningar

1.

Information om nya patent- och marknadsdomstolar

2.

Socialnämndens beslut § 60 - Inrättande av verksamhet för unga vuxna
Dnr KS 16/0238

3.

Minnesanteckningar Brottförebyggande rådet 2016-05-12

4.

Information om medverkan i ett projekt som finansieras av Regeringen barn utsatta för sexuella övergrepp och/eller våld

5.

Underlag inför Dialog om regional samverkan och utveckling

6.

Socialnämndens beslut § 75 - Sammanträdestider för Socialnämnden 2017

7.

Utlysning extra utvecklingsmedel 2016 (§ 37, §37 a)

8.

Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd

9.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 13 september 2016

10.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus den 13
september 2016

11.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågors beslut § 95 - Månatlig
resultatuppföljning och årsprognos per maj 2016

12.

Skrivelse gällande förslaget om att riva Villa Skoga
Dnr KS 16/0160

13.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling
Dnr KS 16/0249

14.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska arbete
Dnr KS 16/0250

15.

Revisionsrapport: Granskning av kommunens VA-verksamhet
Dnr KS 16/0251

16.

Cirkulär 16:47 - Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017

17.

Cirkulär 16:48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
förvaltningsdomstolens domar 1376–1383-15 och 1624-15

18.

Cirkulär 16:49 - Kompetenslyft och extratjänster

Utdragsbestyrkande
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