
  PROTOKOLL 1 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

Utses att justera Rolf Nersing (S) Kaj Bergenhill (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-09-11 

kl. 11:00 
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 §§ 121 – 132 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Camilla Janson (S) 

Justerare 

 ..................................................................   .................................................................  

Rolf Nersing (S) Kaj Bergenhill (M) 

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-09-05 

Datum för anslagsuppsättande: 2018-09-11 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2018-10-02 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2018-09-05, kl. 14:00 – 16:10 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Camilla Janson (S), ordförande 

Jan Stefanson (KD), 1:a vice ordförande 

Fredrik Kjos (M), 2:e vice ordförande 

Rolf Nersing (S) 

Catharina Andersson (S) 

Annika Falk (S) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Anna Norberg (MP) 

Lisa Edwards (C) 

Marcus Sköld (M) 

Anders Åkerlind (M) 

Martin Normark (L) 

Johan Tireland (SD) 

Kaj Bergenhill (M) 

Göran Malmestedt (M) 

Mary Svenberg (S) 

Conny Timan (S) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Mattias Peterson (C) 

Christina Brofalk (C) 

Hans Åberg (L) 

Kerstin Åkare (V) 

Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Karl Öhlander, Tf kommundirektör 

Sanna Ajaxén, nämndsekreterare 

Börje Wredén, politisk sekreterare 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Ulrika Gyllenberg, avdelningschef Övergripande samhällsplanering 

Sharmarke Elmi, ungdomsproducent, § 130 (Temaärende) 

Yassir Shafii, ungdomsproducent, § 130 (Temaärende) 

Atusa Rezai, utvecklingsstrateg, § 130 (Temaärende) 

Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef, § 130 (Temaärende) 
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§ 121 Yttrande över Swerock Aktiebolags 
bemötande av Kommunstyrelsens 
yttrande över ansökan om tillstånd för 
bergtäkt samt bortledande av 
grundvatten med tillhörande 
verksamheter inom fastigheten 
Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro 
kommun. Mål nummer M 7481–17. 

 Dnr KS 17/0103 

Beslut 

Kommunen yttrar sig över Swerock Aktiebolags bemötande av 

Kommunstyrelsens yttrande enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21 

augusti 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen lämnade ett yttrande till Mark- och miljödomstolen den 30 

maj 2018 § 93. Kommunstyrelsen mottog den 11 juli 2018 Swerock 

Aktiebolags bemötande av kommunens yttrande (aktbilaga 78–81).  

Kommunstyrelsen har beviljats anstånd att lämna yttrande i ärendet senast den 

12 september 2018.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av Swerocks bemötande och står fast 

vid kommunstyrelsens yttrande den 30 maj 2018 §93.  

I förslag till yttrande den 21 augusti 2018 utvecklar Samhällsbyggnadskontoret 

sitt svar på Swerocks bemötande punktvis och med hänvisning till löpnummer 

för punkterna enligt aktbilaga 78–81. Svaret sorteras under rubriker som 

återfinns i Kommunstyrelsens yttrande den 30 maj 2018 §93. 

Samhällsbyggnadskontoret vidhåller att lokaliseringen är olämplig och strider 

mot översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.  

Förslaget till lokalisering av ny bergtäkt bedöms inte förenlig med 

miljöbalkens krav om god hushållning. Bland annat med hänsyn till närheten 

till befintliga och kommande bostäder, växt- och djurliv på platsen samt det 

större sammanhängande skogsområde som området idag är en del av. 

I ansökan som Swerock AB har lämnat är beskrivningen av planförhållandena 

felaktiga. Upplands-Bros översiktsplan pekar tydligt ut den plats som föreslås 

för bergtäkt som prioriterad för areella näringar och mer specifikt för 
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skogsmark – skogsnäring. Platsen är också prioriterad framför andra intressen 

för att utgöra en så kallad grön koppling.  

Både befintliga och kommande boende riskerar att bli störda av 

täktverksamhet. I förslagets omedelbara närhet ligger ett större område som 

kommunen i gällande översiktsplan pekar ut för bebyggelseutveckling. Av 

både hållbarhets- och miljöhänsyn styrs i översiktsplanen 

bebyggelseutvecklingen på landsbygden till stråk med transportsamband för 

kollektivtrafik och med möjlighet till teknisk försörjning i form av kommunalt 

vatten och avlopp.  

Området har höga rekreativa värden. Det ligger i ett större sammanhängande 

skogsområde som utgör ett viktigt rekreationsområde för de närmast boende. 

Kommunens bedömning är också att naturvärdesbedömningen som tillhör 

tillståndsansökan generellt har satt för låga naturvärdesklasser för området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2018. 

 Mark- och miljödomstolens remiss, aktbilaga 85 den 11 juli 2018.  

 Swerock Aktiebolags bemötande av yttrande, aktbilaga 78-81, den 11 

juli 2018. 

 Upplands-Bro Kommunstyrelses yttrande över ansökan om bergtäkt på 

fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, den 30 maj 

2018, §93. 

 Swerock AB:s ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av 

grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten 

Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, inkommen den 27 mars 

2018.  

 Upplands-Bro Kommunstyrelses yttrande över samråd inför ansökan 

om bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, 

den 31 maj 2017, §50. 

 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 

kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och 

aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42. 

 Fördjupad översiktsplan för  landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016,  

antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81. 

 RUFS 2050, antagen 12 juni 2018.  

 Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, 

rapport 2017:11, TRN 2016-0127. 
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 Kartvisaren Ballast från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. 

Aktuell bild av tillgängliga och aktiva bergtäkter i Stockholms län och 

angränsande län. 

 Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala 

län SGU-rapport 2018:09. 

 Länstyrelsen i Stockholms läns faktablad 2003:06 och rapport 

”Masshantering i Stockholms län” 2000:11. 

Förslag till beslut 

Kommunen yttrar sig över Swerock Aktiebolags bemötande av 

Kommunstyrelsens yttrande enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 

21 augusti 2018. 

Beslutet skickas till: 

 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, avdelning 4 

Box 1104, 131 26 Nacka strand 

mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
  

mailto:mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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§ 122 Samarbetsavtal gällande nyproduktion 
av trygghetsboende 

 Dnr KS 18/0298 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan 

Upplands-Bro kommun och TryggHem Bostads AB 

_______________ 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett samarbetsavtal som anger 

inriktningen och målsättningen, kring nyproduktion av trygghetsboende. Det 

finns ett behov av trygghetsboende i kommunen och målsättningen med 

samarbetsavtalet är att kommunen och TryggHem Bostads AB (nedan 

TryggHem), ska samverka för att bidra till att behovet tillgodoses. Intentionen 

är att eftersträva sametablering och samnyttjande med andra 

samhällsfunktioner såsom förskola, vårdcentral, hemtjänst, träffpunkt för äldre. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan 

Upplands-Bro kommun och TryggHem Bostads AB 

Protokollsanteckning 

Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”Vänsterpartiet ser ett behov av att vi i kommunen bygger olika typer av 

boenden för äldre. Vänsterpartiet anser att arbetet med att identifiera lämpliga 

platser för trygghetsboende och andra byggnader som vi behöver i den 

allmänna samhällsservicen ska ligga hos Upplands-Bro fastigheter och/eller 

Upplands-Brohus. Vänsterpartiet anser att Upplands-Bro kommun inte ska 

binda upp oss till en privat entreprenör för ett arbete som vi borde kunna 

genomföra inom den kommunala verksamheten. Då har också invånarna 

genom den demokratiska beslutsprocessen större insyn 

verksamheten och det är lättare för våra anställda att larma om konstigheter, 

s.k. whistleblowers. Inom privata sektorn riskerar man att förlora jobbet när 

man larmar. 

Kommunens övergripande vision ”Kommunen som ger plats” med ledorden 

trygghet, nyfikenhet och omtanke kan bättre uppfyllas om vi har en egen 
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kontinuerlig överblick av utvecklingen. Det är lättare om du genomför arbetet i 

egen regi.” 

Beslutet skickas till: 

 TryggHem Bostads AB 
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§ 123 Upphävande av del av fastighetsplan 
Sylta (Sylta 1:5) 

 Dnr KS 17/0307 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse, tillhörande 

Upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2, Sylta 1:5 daterad 27 juli 

2018. 

2. Kommunstyrelsen antar förslag till Upphävande av del av 

fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5), daterat den 3 augusti 2018 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens gav, 6 december 2017 beslut §133, 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande för del 

av fastighetsplan Sylta 2 avseende fastigheten Sylta 1:5 genom förenklat 

förfarande. 

Syftet med planändringen är att upphäva del av den gällande fastighetsplanen 

som gäller för Sylta 1:5 och därmed skapa förutsättning för att ansöka om att 

stycka av fastigheten. Enligt fastighetsplanen ska Sylta 1:5 vara 1624 kvm stor, 

vilket den idag är. I fastighetsplanen är majoriteten av resterande tomter i 

planen cirka 600–700 kvadratmeter. Enligt gällande detaljplan ska tomterna för 

villor vara minst 600 kvadratmeter. Upphävs fastighetsplanen är det 

detaljplanens bestämmelse som blir den styrande vid fastighetsbildning. 

Fastigheten är idag obebyggd då det hus som tidigare stått på fastigheten revs 

under sommaren 2017. Villaområdet består till största del av nyare villor som 

ligger cirka två kilometer från Kungsängens station. 

Ärendet har varit utsänt för samråd mellan den 30 maj 2018 till och med 20 

juni 2018. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 

Brohuset i Bro centrum.  

Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen samt Lantmäteriet. Inga övriga 

yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 

 ÖP 2010, Kommunfullmäktige den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, 6 december 2017 beslut §133 

 Plankarta, den 27 juli 2018  

 Planbeskrivning, den 3 augusti 2018 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018 
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 Samrådsredogörelse, den 27 juli 2018 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse, tillhörande 

Upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2, Sylta 1:5 daterad 27 juli 

2018. 

2. Kommunstyrelsen antar förslag till Upphävande av del av 

fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5), daterat den 3 augusti 2018 

Protokollsanteckning 

Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”Miljöpartiet vill säkra före detta Riksväg 12/Diligensvägen och tillhörande 

Björkallé.” 

Beslutet skickas till: 

 Skogssällskapets Fastighets AB 
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§ 124 Snabbare lagföring (Ds 2018:9) 
 Dnr KS 18/0197 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har remitterat betänkandet och Upplands-Bro kommun är 

en av de kommuner som berörs av förslaget och har därför fått möjlighet att 

lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-16 

 Yttrande över betänkande Snabbare lagföring (Ds 2018:19) 

Förslag till beslut 

Bifogat yttrande godkänns som svar på remissen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) föreslår 

”Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.” 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 Enhetschef vid barn- och ungdomsenheten vid socialkontoret 

 Kommunjurist 

 ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

ju.dom@regeringskansliet.se (e-post i word-format med angivande av 

diarienummer Ju2018/02403/DOM och Upplands-Bro kommun i 

ämnesraden på e-postmeddelandet) 

 Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm (papperskopia) 
  

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ju.dom@regeringskansliet.se
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§ 125 Sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och beredning 

 Dnr KS 18/0297 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till 

6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27 

november, och 18 december. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Resterande tider återremitteras för översyn. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

arbetsutskott och beredning för år 2019. Övriga nämnder och 

kommunstyrelsens andra utskott beslutar själv om sina sammanträdestider men 

uppmanas att anpassa dessa till kommunstyrelsens möten för att få en effektiv 

ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige även enligt sin 

arbetsordning besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. Enligt 

arbetsordningen sammanträder Kommunfullmäktige i lokal som fullmäktige 

bestämmer. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 

annan plats för ett visst sammanträde. Kommunledningskontoret föreslår att 

sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora scenen vid alla tillfällen.  
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Förslag till sammanträdestider 2019 

Kommunstyrelsens 

beredning och 

arbetsutskott 

(onsdagar kl. 

08.30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar kl. 14) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18.30) 

23 jan 30 jan 13 feb 

27 feb 6 mars 20 mars 

3 april 10 april 24 april 

22 maj 29 maj 12 juni 

18 sep 25 sep 9 okt 

16 okt 23 okt 7 nov 

7 nov 14 nov 28 nov 

5 dec 12 dec - 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 augusti 2018 

Förslag till beslut 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2019 antas 

enligt kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, dess arbetsutskott 

och beredning år 2019 antas enligt kommunledningskontorets förslag.  

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2019 

till kommunstyrelsens sammanträdestider. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 fastställs till 

6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 6 november, 27 

november, och 18 december. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

3. Resterande tider återremitteras för översyn. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Janson (S) 

förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Kommundirektör 

 Ekonomichef 
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§ 126 Reviderad förbundsordning för 
kommunalförbundet Norrvatten 

 Dnr KS 18/0244 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns. 

_______________ 

Sammanfattning 

Norrvattens förbundsordning behöver revideras med anledning av 

ikraftträdandet av en ny Kommunallag (2017:725. Revideringarna gäller främst 

formalia såsom nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser, men även 

frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. Den senaste 

revideringen av förbundsordningen gjordes då en avgiftsmodell togs fram för 

anslutningsavgiften för ny medlem. Då denna avgiftsmodell för 

anslutningsavgifter inte är relevant längre och inte kommer att tillämpas för 

nya medlemmar har en ny paragraf, §23, som beskriver hur inträde av ny 

medlem ska behandlas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-12 

 Ny förbundsordning, gällande förbundsordning och förteckning över 

remissyttranden från medlemskommunerna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunalförbundet Norrvatten 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 127 Motion om rondell i korsningen 
Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen  

 Dnr KS 16/0152 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i 

och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 23 augusti 2017. 

_______________ 

Sammanfattning 

En motion om cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen har inkommit. Kommunfullmäktige ser positivt till förslaget 

men behöver se över när en ombyggnation är lämplig.    

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017 

 Remiss –Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 

Bygdegårdsvägen, daterad 9 maj 2016.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är besvarad i 

och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 augusti 2017. 

Beslutet skickas till: 

 Akt 

 Motionsställaren 
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§ 128 Anlägga en Hundrastgård i anslutning 
till Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i 
den södra delen 

 Dnr KS 18/0322 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till 

Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, och Kristdemokraterna har 

väckt ärende om att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till Naturreservatet 

Lillsjön/Örnässjön i den södra delen. 

Beslutsunderlag 

 Förslag som inkommit den 4 september 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en Hundrastgård i anslutning till 

Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen. 

Yrkande 

Martin Normark (L) yrkar bifall till förslaget. 
  



  PROTOKOLL 18 (23)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-09-05 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Ledamotsinitiativ angående 
Trafiksituationen mellan Trafikplats 
Brunna och Brunnarondellen 

 Dnr KS 18/0318 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända 

den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området. 

Sammanfattning 

Moderaterna, genom Fredrik Kjos (M), har väckt förslag att uppdra åt Tekniska 

nämnden att ta fram förslag på åtgärder för att vända den negativa trenden och 

öka trafiksäkerheten mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen. 

Moderaterna skriver 

”Det är stora trafikproblem mellan Trafikplats Brunna och Brunnarondellen. 

Det har varit flera olyckstillbud avseende korsande trafik och risken för köer ut 

på E18, i trafiken från Stockholm, är påtaglig och ökande. 

Med ett växande Brunna kan vi se att trafikproblemen kommer öka markant 

framöver i det aktuella området. Tyvärr finns det anledning att tro att förnyelse 

och utbyggnad av vägnät och trafikplatser kommer ske med en flerårig 

eftersläpning jämfört med den ökande trafikströmmen, inte minst avseende den 

stora mängden tunga fordon. 

Det är därför brådskande att ta fram förslag på åtgärder för att vända den 

negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018 

 Ledamotsinitiativ från Fredrik Kjos (M) den 4 september 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna, genom Fredrik Kjos (M), föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att vända 

den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda området. 
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§ 130 Rapporter 
   

Temaärende 

 Ungdomsproducenterna presenterar sitt arbete i Kungsängen och Bro. 

Kontorschefens rapporter 

 Ulrika Gyllenberg informerar om processen med utvidgat strandskydd 

där svar från Länsstyrelsen inväntas. 

 Karl Öhlander rapporterar om närvaron vi Almedalen. 12 

tjänstepersoner deltog. Kommunen anordnade ett seminarium om 

etablering av nyanlända. Kostnaden var lite drygt 80 000 kronor totalt 

varav 25 000 kronor för seminariet. 

 Fredrik Kjos informerade om moderaternas deltagande under 

Almedalen. 

 Johan Tireland informerar om Sverigedemokraternas deltagande under 

Almedalen. 

 Mattias Peterson informerar om Centerpartiets deltagande under 

Almedalen. 

 Sara Ridderstedt informerar om Miljöpartiets deltagande under 

Almedalen. 

 Jan Stefansson informerar om Kristdemokraternas deltagande under 

Almedalen. 

 Camilla Janson informerar om Socialdemokraternas deltagande under 

Almedalen. 

 Karl Öhlander rapporterar om rånen på ICA i Bro och Sportbaren i 

Kungsängen. 

 Karl Öhlander informerar om rekrytering till projektet Brobyggare. 
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§ 131 Delegationsbeslut 
1. Tf kommundirektör under min frånvaro 2018   

2. Beslut om resa utanför EU och Norden   

3. Antagning till Vård- och omsorgsutbildning HT18   

4. Planavtal för Nygård (Nygård 2:14 m.fl.)   

5. Beslut om antagning till SFI Omvårdnad HT 18   

6. Planavtal för Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)   

7. Planavtal för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)   

8. Planavtal för Viby (Viby 19:3)   

9. Planavtal för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)   

10. Planavtal för Sylta 1:5   

11. Friköp av tomträtter, halvår 1 2018   

12. Utse dataskyddsombud   

13. Antagning till externa anordnare start P3 2018   

14. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande   

15. Yttrande över tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

hösttidtabellen 2018 

  

16. Tillförordnad samhällsbyggnadschef   

17. Organisation övergripande samhällsplanering   

18. Beslut om antagning till externa anordnare P4 2018   

19. Beslut om antagning till externa anordnare P4 2018   

20. Förlängning av ramavtal - tekniska konsulter   
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§ 132 Anmälningar 
1. Cirkulär 18:20 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta   

2. Följebrev - Öppen jämförelse företagsklimat 2017    

3. Socialnämndens beslut § 62 - Ansökan om föreningsbidrag från 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort för år 

2018 

  

4. Protokoll från Vårljus bolagsstämma den 3 maj 2018 samt dagordning och 

protokoll för konstituerande styrelsemöte 

  

5. Kallelse samt handlingar till Norrvattens styrelsesammanträde 12 juni 

2018 

  

6. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2018 

- Verksamhetsrapport april 2018 

  

7. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2018 

- Medborgarförslag angående att utbilda elever från årskurs 6 i hjärt- och 

lungräddning 

  

8. Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige 

2018-05-15 

  

9. Socialnämndens beslut § 56 - Delårsbokslut per den 30 april 2018   

10. Sammanträdesprotokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-

Bro kommuner, 4 juni 2018 

  

11. Ekonomirapporten, maj 2018   

12. Hemställan att godkänna reviderad förbundsordning för 

Kommunalförbundet Norrvatten 

  

13. Norrvattens årsredovisning 2017   

14. Rekommendation om att anta samverkansavtal för den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen 

  

15. Rekommendation om att förlänga samverkansöverenskommelsen för åren 

2019–2022 

  

16. Cirkulär 18:22 från Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär 

kostnadsutjämning för LSS år 2019 

  

17. Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 13 juni 2018   

18. Protokoll från AB Upplands-Brohus sammanträde med styrelsen den 5   
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juni 2018 

19. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB sammanträde med 

styrelsen den 5 juni 2018 

  

20. Meddelande (9/2018) från SKL:s styrelse om SKL:s Förbundsavgift 2019   

21. Bygg- och miljönämndens beslut § 54 - Tillägg till delegationsförteckning 

Nr 3.8.1 U08 

  

22. Cirkulär 18:23 från Sveriges Kommuner och Landsting - 

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt 

försvar 

  

23. Cirkulär 18:24 från Sveriges Kommuner och Landsting - 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 

  

24. Tekniska nämndens beslut 33 - Medborgarförslag om placering av 

gatubelysning och vägmarkeringar vid Säbyholm 

  

25. Nytt om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   

26. Sveriges Nya Geografi 2018   

27. Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 12 juni 

2018 

  

28. Information från Migrationsverket angående den nya gymnasielagen   

29. Vårljus Vägen Framåt   

30. Protokoll för kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2018-04-09   

31. Protokoll för kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2018-05-14   

32. Beslut i ärende 2018:751 gällande beslut om interkommunal ersättning   

33. Protokoll antagning till grund- och gymnasiekurser P45, HT 2018   

34. Beslut om antagning till Yrkesförare HT 18   

35. Tekniska nämndens beslut § 40 - Revidering av Tekniska nämndens 

delegationsförteckning 

  

36. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse   

37. Cirkulär 18:21 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona om 

följdändringar som behöver göras i Allmänna bestämmelser med 

anledning av överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån samt 

rikCirkulär 18:21 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona 
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38. Cirkulär 18:26 från Sveriges Kommuner och Landsting: Ny 

Förvaltningslag 

  

39. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 17 - Verksamhetsrapport april 2018   

40. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 24 - Medborgarförslag angående 

utegym i Upplands-Bro kommun 

  

41. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22 - Medborgarförslag om 

basketbollkorgar på Klockardalen IP 

  

42. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 23 - Medborgarförslag om att bygga 

ett utegym i Bro 

  

43. Protokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-06-14   

44. Cirkulär 18:20 - Feriejobb/sommarjobb 2018   

45. Cirkulär 18:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker   

46. Mälardalsrådets nya rapporter som samlar Stockholm-Mälarregionen i 

arbetet med regionens godstransporter- och kompetensförsörjning 
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