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Sammanträdesdatum:

2019-10-16
Dävensö, 2019-10-16 17:00-17:27

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Martin Normark, 1:a vice ordförande (L)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Anders Åkerlind (M)
Hans Åberg (L)
Jan-Erik Björk (KD), § 118
Lisbeth Waern (M)
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Erik Karlsson (V)
Sara Ridderstedt (MP)
Katarina Olofsson (SD)
Johan Silversjö (SD)

Börje Wredén (L)
Mattias Peterson (C)
Christina Brofalk (C)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Catharina Andersson (S)
Sven-Inge Nylund (S)
Juan Chacon (S)
Tomas Carneheim (V)
Claus Engström (SD)

Tjänstgörande ersättare

Catharina Andersson (S)
Marcus Sköld (M), § 119
Ida Texell, kommundirektör, Karin Haglund, kommunsekreterare, Sara Lauri, kanslichef,
Göran Boklint (SD), politisk sekreterare.

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Martin Normark (L)

Kommunledningskontoret 2019-10-16
kl. 18:00

Paragrafer

§§ 118 - 119

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Karin Haglund

Ordförande

..................................................................
Fredrik Kjos

Justerare

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

..................................................................
Martin Normark (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2019-10-21

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Karin Haglund
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2019-10-16

Återtagande av beslut gällande Kulturoch fritidsnämndens roll som
remissinstans i namnärenden
Dnr KS 19/0388

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2).

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag
till beslut enligt följande:
”Miljöpartiet yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden fortsatt ska vara
remissinstans vid namnsättning för att säkerställa kompetens och
kulturhistorisk förankring. Se över sammanträdestider för att undvika
fördröjning av ärenden.”
Erik Karlsson (V) reserverar sig och ansluter till Sara Ridderstedts (MP)
reservationstext.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden skulle
överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- och
fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och fritidsnämnden
ska vara remissinstans vid namnsättning.
För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19
december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att Kulturoch fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden.
Efter att ha arbetat enligt riktlinjerna i två år kan man konstatera att arbetssättet
innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till beslut. Tekniska
nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt beslut så att Kultur- och
fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans.
Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige den 9 oktober 2019, med
uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till en effektiv
ärendeprocess av namnärenden där Kultur- och fritidsnämnden fortsatt ska vara en
remissinstans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret har samrått med Kultur- och fritidskontoret, som menar
att Namnpolicyn tillsammans med sin representation i namnberedningsgruppen är
fullt tillräckligt för att kommunens kulturhistoriska värden ska beaktas och tas
tillvara i namnärenden. Kultur- och fritidskontoret ser inte ett behov av att Kulturoch fritidsnämnden är fortsatt remissinstans i nämnberedningsärenden.
Kommunledningskontoret ser inte att beslutet står i strid med ett beaktande av
kulturhistoriska värden, utan endast gynnar en effektivare ärendeprocess.

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober
2019

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 25
september 2019

•

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2019

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni
2019

•

Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019

•

Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 2
december 2016

•

Riktlinjer för namnberedningsgrupp, 19 december 2016

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
oktober 2016 gällande reviderat reglementen för Tekniska nämnden och
Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2).

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår för Socialdemokraternas räkning följande förslag
till beslut:
”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag till kommundirektören
att återkomma med förslag till en effektiv ärendeprocess av namnärenden där
Kultur- och fritidsnämnden ska vara en remissinstans.”
Miljöpartiet yrkar genom Sara Ridderstedt avslag till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag till beslut, ett förslag om återremiss samt ett
förslag till beslut om avslag.
Ordförande fråga om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han ställer
därefter Kommunledningskontorets förslag mot avslagsförslaget och finner att
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag
till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Namnberedningsgruppen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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2019-10-16

Ersättningsmodell för extra hyresbidrag
för grundskolor och förskolor i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0465

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Ersättningsmodellen, som innebär att de grundskolor och förskolor i
Upplands-Bro kommun som har en lokalkostnad överstigande
lokalpengen är berättigade till extra hyresbidrag med vissa
begränsningar, antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram erforderliga styrdokument
för verkställande av modellen.

Jäv

Jan-Erik Björk (KD) meddelar jäv och lämnar lokalen och deltar således inte
under varken behandling av ärendet eller vid beslut. Marcus Sköld (M)
tjänstgör.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) deltar inte i beslutet med följande motivering:
”För att undvika att Kommunfullmäktige antar en modell som sedan kan
laglighetsprövas med negativ utgång vilket kan orsaka svåra komplikationer
för de fristående som fått löfte om extra lokalbidrag och redan har börjat
nyetableringen i kommunen behöver en rad frågor redas ut, beaktas och
förtydligas.
Det finns ingen anledning att skynda på detta ärende, möjligheter till undantag
för fristående aktörer finns redan idag. Enligt de regler och bestämmelser som
tas upp i skolförfattningarna kan undantag från huvudregeln endast göras i
enskilda fall. Detta ska ske genom en skälighetsprövning som bör följa vissa
principer.”
Sara Ridderstedt reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut enligt följande:
”Vi binder upp en alldeles för stor del av elevpengen på lokalerna, då får vi
inget ekonomiskt utrymme för människor som kan jobba med våra barn och
unga. Vi behöver renovera och bygga nytt med försiktighet och använda de
lokaler och fastigheter vi redan har smartare. Miljöpartiet prioriterar fler vuxna
i skolan - fler pedagoger/ specialpedagoger/ socialpedagoger, bättre mat, gröna
utegårdar och en utökad elevhälsa - före dyrare och dyrare lokaler.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet med följande motivering:
”Vi måste tyvärr konstatera att, i riket sett, privata utförare av både Skol- och
övriga välfärdstjänster har visat att verksamhetens intressen inte är dess enda
intresse. Målet är att maximera vinsten. Vi ser i omvärlden att företagen
använder sina egna redovisningssystem till den offentliga beställaren och att de
använder såväl olagliga, såsom lagliga metoder. Dessa möjligheter till att vara
olagliga borde elimineras redan vid källan och detta gäller också detta förslag!
Det saknas i förslaget ett skydd för att vår kommun inte skall kunna råka på
exempelvis ohemula hyressättningar genom symbios- och/eller medägande av
företagen, som ska bereda skolundervisningen och det som hyr ut lokalerna.
Det behövs vidare en ytterligare specificering med vad som kan tänkas ingå i
en lokalhyra. Annars kan den fysiska standarden bli allt för olika mellan de
parter som konkurrerar på området, genom att de privata skolor som kommer
att beröras av förslaget här kommer att få en konkurrensfördel, genom att vissa
verksamheter och visst material/materiel ingår i hyran som andra utövare tar
från sin budget för undervisning.
Vänsterpartiet anar att, om förslaget går igenom i dess nuvarande form, detta i
förlängning främst kommer att missgynna kommunala skolor och ge de privata
utförarna en konkurrensfördel.”

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är under en tillväxtfas som innebär att behovet av nya
förskolor och skolor är påtaglig. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till en
ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för nyetablerade
förskolor och skolor i kommunen. Den 9 oktober 2019 beslutade
Kommunfullmäktige att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen med
anledning av att vissa frågor om modellen, som bland annat lyfts fram i
utbildningsnämndens yttrande, inte ansågs vara besvarade. Som följd av detta
har Kommunledningskontoret tagit fram ett justerat förslag till beslut som
tydligare säkerställer att modellen ska kunna verkställas och fungera rättssäkert
och effektivt. Ersättningsmodellen är i grunden densamma som
ursprungsförslaget och kommer att resultera i en positiv effekt för kommunens
invånare då nya skolor och förskolor kan etablera sig på ett likvärdigt sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019

•

Beräkningsverktyg med räkneexempel

•

Remissyttrande från Utbildningsnämnden inklusive tillhörande
tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från sammanträdet den 24
september 2019

•

Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 19 september 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober
2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Ersättningsmodellen, som innebär att de grundskolor och förskolor i
Upplands-Bro kommun som har en lokalkostnad överstigande
lokalpengen är berättigade till extra hyresbidrag med vissa
begränsningar, antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram erforderliga styrdokument
för verkställande av modellen samt genomföra mindre justeringar av
modellens komponenter vid behov.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på en ändring av Kommunledningskontorets förslag till
beslut i beslutspunkt 2 så att den istället lyder:
”Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram erforderliga styrdokument för
verkställande av modellen.”
Camilla Jansson (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S) och Catharina
Andersson (S) yrkar på bordläggning av ärendet.
Sara Ridderstedt yrkar på avslag av modellen.
Erik Karlsson (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om
bordläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag till beslut med ändring av punkt 2, avslag
samt förslag om bordläggning. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag
och finner bifall. Därefter ställer han Kommunledningskontorets förslag till
beslut samt avslagsbeslutet mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Kommunledningskontorets förslag till beslut med
ändring i punkt 2 enligt Fredrik Kjos (M) yrkande.

Yttranden
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet.
Sara Ridderstedt (S) yttrar sig i ärendet.
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet.
Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet.
Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Kommundirektör
Kontorschef för utbildningskontoret
Kontorschef för kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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