
  PROTOKOLL 1 (10)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-10-03 

 

Utses att justera Fredrik Kjos (M) Jan Stefansson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-10-08 

kl. 09:00 
Paragrafer 
 

 §§ 133 – 140 

Underskrifter 

Sekreterare 

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

Olle Nykvist 

Ordförande 

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

Camilla Janson (S) 

Justerare 

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

Fredrik Kjos (M) Jan Stefansson (KD) 

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-03 

Datum för anslagsuppsättande: 2018-10-08 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2018-10-29 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2018-10-03, kl. 14:00 – 14:55 

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) 

Sara Ridderstedt (MP) 

Lisa Edwards (C) 

Marcus Sköld (M) 

Lisbeth Waern (M) 

Martin Normark (L) 

Johan Tireland (SD) 

Christina Brofalk (C) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Tjänstgörande ersättare 

Göran Malmestedt (M) 

Kaj Bergenhill (M) 

Mary Svenberg (S) 

Conny Timan (S) 

Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Maria Johansson, kommundirektör 

Börje Wredén (L), politisk sekreterare 

Helena Austrell (S), politisk sekreterare 

Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef 

Nina Rönnberg, tf näringslivschef, § 138 (Svenskt näringslivs 

kommunranking) 
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§ 133 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2018 

 Dnr KS 18/0145 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 18 september 

godkänns. 

_______________ 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 35 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 18 september 

godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 

 Utvecklingschef 

 Kanslichef 
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2018-10-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Redovisning av obesvarade motioner 
2018 

 Dnr KS 18/0146 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 18 september 2018 godkänns. 

_______________ 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2018. 

För närvarande finns 28 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 18 september 2018 godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 

 Utvecklingschef 

 Kanslichef 
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§ 135 Budgetförslag 2019 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 18/0266 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för budgetförslaget och sänder det vidare för politisk 

beredning. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018 om budgetdirektiv och 

preliminära ramar för arbetet med budget för 2019. Kommunledningskontoret 

och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat budgetförslag enligt direktivet.  

Förslaget behandlas vid Kommunledningskontorets och 

Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupper i september/oktober. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunlednings- och 

Samhällsbyggnadskontorens förslag till budget för 2019 som underlag till 

fortsatt beredning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

”Kommunstyrelsen tackar för budgetförslaget och sänder det vidare för politisk 

beredning.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar om det 

kan bli kommunstyrelsens beslut. Hon finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunledningskontorets ledningsgrupp 

 Samhällsbyggnadschefen 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-10-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Svar på granskning av kommunens kris 
och beredskap 

 Dnr KS 18/0178 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Svar på granskning av kommunens kris- och 

katastrofberedskap. 

_______________ 

Sammanfattning 

Ernst &Young har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns revisorer genomfört 

en granskning av kommunens kris och katastrofberedskap. Granskningens 

övergripande syfte har varit att bedöma om kris-och katastrofberedskapen i 

kommunen är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i 

lagstiftningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att kris-och katastrofberedskapen i 

kommunen i all väsentlighet är ändamålsenlig och anpassad till de krav som 

ställs i lagstiftningen. Det finns en tydlig och ändamålsenlig roll och 

ansvarsfördelning, det finns tydliga styrdokument, övningar och utbildningar 

genomförs och det finns en god och välutvecklad samverkan med externa 

aktörer.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-08-29  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Svar på granskning av kommunens kris- och 

katastrofberedskap. 

Beslutet skickas till: 

 Revisionen 
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§ 137 Sammanträdestider 2019 för 
kommunstyrelsen, arbetsutskott och 
beredning 

 Dnr KS 18/0297 

Beslut 

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. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för kommande års 

sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för 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. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 september 2018 

Förslag till beslut 

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. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Kommundirektör 

 Ekonomichef 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2018-10-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 138 Rapporter 
   

Kommundirektörens rapport 

 Trygghetsarbetet – Polisen arbetar med ansökan om 

kameraövervakning av Bro centrum. En långsiktig strategi och 

utvecklingsprogram för ett socialt hållbart Bro är under arbete. En ny 

verksamhet för ungdomar i åldrarna 16 – 20 år invigdes den 8 

september. 

 Antalet nyanlända som förväntas bli anvisade till Upplands-Bro 

kommun under 2019 är 27 

 Kommunen har en fortsatt kraftig befolkningsökning med en årstakt på 

över 4 %. I nuläget bor det enligt invånarregistret 28 517 personer i 

kommunen. 

 Rekrytering av ny Socialchef är i slutfasen och rekryteringsgruppen har 

varit enig i sitt val 

 Nuvarande tillförordnade näringschefen kommer att gå vidare med egna 

projekt efter årsskiftet och därför kommer en annons om tjänsten gå ut 

inom kort. 

 Nina Rönnberg informerar om Upplands-Bro kommuns placering i 

Svenskt näringslivs kommunranking av företagsklimat. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 Camilla Janson (S) informerar om ett brev som inkommit till 

politikerna angående SWEROCKS planerade stenkross. Mathias 

Rantanen informerar om ärendets vidare ärendegång. 
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§ 139 Delegationsbeslut 
1. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande   

2. Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande   
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2018-10-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 140 Anmälningar 
1. Dagordning samt protokoll från AB Vårljus extra sammanträde den 31 maj 

2018 

  

2. Bygg- och miljönämndens beslut § 63 - Yttrande över Swerock 

Aktiebolags ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av 

grundvatten med tillhörande verksamheter inom Kvarnnibble 2:53 

  

3. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33 - Ledamotsinitiativ från Niklas 

Odelberg (L) om Ungdomens hus 

  

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut § - Ändring av regler för utdelning av 

Upplands-Bro kommuns stipendier 

  

5. Pressmeddelande angående regeringsbeslut   

6. Cirkulär 18:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona   

7. Kallelse samt handlingar till styrelsesammanträde för Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB 2018-09-11 

  

8. Kallelse samt handlingar till styrelsesammanträde för AB Upplands-

Brohus 2018-09-11 

  

9. Cirkulär 18:30 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona   

10. Kallelse samt handlingar till Norrvattens styrelsesammanträde 2018-09-19   

11. Dagordning och protokoll från Vårljus styrelsemöte 2018-06-19   

12. Cirkulär 18:29 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 

Inför löneöversyn 2019 med Kommunal 

  

13. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37 - Upphandling för långtidshyra av 

sporthall anpassad för handboll 

  

14. Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting   

15. Bro Häradsallmännings årsstämma 2018   

16. Revisionsrapport samt revisionsskrivelse - Granskning av Upplands-Bro 

kommuns kris- och katastrofberedskap 

  

17. Påminnelse - Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets 

fullmäktige 2019–2022, svar senast 29 november 2018 

  

18. Remiss angående namnsättning av kommunal förskola vid Lillsjö badväg   
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