PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 41

2018-04-26

Remissyttrande förslag till namnpolicy
Dnr SN 17/0152

Beslut
1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Tekniska nämnden.
2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut förslag till
namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen. Remissyttrandet ska
vara den Tekniska nämnden tillhanda innan den 30 april 2018. Förslag till
namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i
Upplands-Bro kommun och hur verksamheterna ska förhålla sig till dessa

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018



Bilaga

Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden

Paragrafen justeras omedelbart

Tina Teljstedt (KD)
Ordförande

Justerandes sign

Anders Åkerlind (M)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 42

2018-04-26

Remissyttrande förslag till markstrategi
Dnr SN 18/0043

Beslut
1 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018 till Samhällsbyggnadskontoret.
2 Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 36 att sända ut förslag till
markstrategi på remiss till samtliga nämnder och kommunala bolag i UpplandsBro kommun. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018. Förslag till
markstrategi är framtaget utav Samhällsbyggnadskontoret och strategin ger
vägledning om vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. Syftet med
markstrategin är att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och
förberedd på förändringar i samhället.
Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är
centrala för arbetet. De tre målområdena är ”Vi köper mark för att styra mot en
hållbar utveckling”, ”Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans”
och ”Vi skapar mervärden genom att förvalta marken”.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2018



Bilaga

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen

Paragrafen justeras omedelbart

Tina Teljstedt (KD)
Ordförande

Justerandes sign

•
•

Anders Åkerlind (M)

Tekniska nämnden TN 17/0272Utdragsbestyrkande
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