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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 43

2019-04-10

Upphävande av del av detaljplan 1 för
Tibbleskogen, 8804U
Dnr KS 17/0301

Beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande Upphävande av del av Detaljplan 1 för
Tibbleskogen, 8804U, daterad den 14 februari 2019 godkänns.
2. Del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen, 8804U upphävs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 22 november 2017 samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram ett förslag till upphävande av del av Detaljplan 1 för
Tibbleskogen.
Kommunen är fastighetsägare till marken som är aktuell för upphävande och
har nyligen tecknat avtal med fastighetsägaren för naturreservatsområdet.
Avtalet innebär ett byte av mark där kommunen enligt avtalet får äganderätt
över mark i naturreservatet och den privata fastighetsägaren får äganderätt över
planområdet i fråga. Avtalet är villkorat med att detta upphävande vinner laga
kraft och ett markbyte kan inte genomföras innan detaljplanen är upphävd då
marken i dagsläget är allmän platsmark. I praktiken betyder ett upphävande att
marken inte längre är detaljplanelagd.
Ärendet var utsänt för samråd mellan den 10 januari 2019 till och med 6
februari 2019. Förslaget var utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt i Brohuset i Bro centrum.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, E.ON Elnät
Stockholm AB samt en privatperson.

Beslutsunderlag









Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019
Planbeskrivning upprättad den 19 februari 2019
Plankarta upprättad den 19 februari 2019
Samrådsredogörelse upprättad den 14 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut om samråd, § 30, den 5 december 2018
Kommunfullmäktiges beslut, § 150, den 22 november 2017
Detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl., godkänd den 11 maj 2016
Detaljplan 1 för Tibbleskogen, nr 8804, antagen den 11 januari 1991

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut
1. Samrådsredogörelse tillhörande Upphävande av del av Detaljplan 1 för
Tibbleskogen, 8804U, daterad den 14 februari 2019 godkänns.
2. Del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen, 8804U upphävs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 44

2019-04-10

Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 19/0003

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2018 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en
sammanställd redovisning tagits fram.
Kommunledningskontoret har den x mars 2019 i förslag till årsredovisning
2018 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning,
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 107,7 mnkr.
Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 15 mnkr.
Balanskravsresultatet är 87,4 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella
målen för god ekonomisk hushållning 2018 i stort sett har infriats liksom de
verksamhetsmål som nämnder och styrelse har haft att styra verksamheten
efter.

Beslutsunderlag


Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-15

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2018 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 45

2019-04-10

Förvaltade stiftelsers bokslut 2018
Dnr KS 19/0212

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2018. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2018 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2018.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 46

2019-04-10

Godkännande av utökad låneram för
kommunalförbundet Norrvatten
Dnr KS 19/0120

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med
400 mnkr till 1 300 mnkr.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som
förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i
förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för
förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i
behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät.
Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas
befolkningsökning och tillväxt.
Norrvatten har tagit fram en strategisk plan fram till 2026. Planen ger
förvaltningen möjlighet till styrning och strategisk riktning för arbetet och
förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet,
säkerhet och miljö. Detta har därefter utmynnat i en investeringsplan. Den
strategiska planen har kommunicerat med medlemskommunernas
kommunledningar och också varit föremål för extern genomlysning. Planen gör
gällande att de kommande investeringarna innebär att förbundets låneram
måste utökas med 400 mnkr till 1 300 mnkr.
Kommunledningskontoret bedömer att planen är väl avvägd och föreslår att
kommunfullmäktige medger att Norrvatten medges en ökning av nuvarande
låneram till 1 300 mnkr.

Beslutsunderlag


Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 mars 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med
400 mnkr till 1 300 mnkr.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunalförbundet Norrvatten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 47

2019-04-10

Yttrande över revisionens granskning
av styrning, uppföljning och kontroll av
leverantörsfakturor
Dnr KS 19/0136

Beslut
Yttrande enligt Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
överlämnas till revisionen.

Sammanfattning
Den kommunala revisionen har genom sitt sakkunniga biträde genomfört en
granskning av styrning, uppföljning och kontroll av kommunens hantering av
leverantörsfakturor. Utifrån granskningen har revisionen lämnat ett antal
rekommendationer till Kommunstyrelsen och man har begärt ett yttrande från
Kommunstyrelsen utifrån dessa rekommendationer.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-27.

Förslag till beslut
Yttrande enligt Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
överlämnas till revisionen.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 48

2019-04-10

Remissyttrande över SOU 2018:74 Lite
mer Lika - Översyn av
kostnadsutjämningen mellan
kommuner och landsting
Dnr KS 19/0108

Beslut
Yttrande, över SOU 2018:74 Lite mer Lika, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2019
överlämnas till Regeringen.

Sammanfattning
Regeringen tillkallade i slutet på 2016 en särskild utredare med uppgift att göra
en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting.
Utredningen överlämnade i oktober 2018 sitt slutbetänkande. Samtliga
kommuner och landsting är inbjudna att yttra sig över utredningens förslag.
Utredningens uppdrag var att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen och
överväga om det nuvarande systemet i tillräckligt hög grad fångar upp större
samhällsförändringar och med anledning av det föreslå förändringar i de
delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå samt
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12

Förslag till beslut
Yttrande, över SOU 2018:74 Lite mer Lika, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2019
överlämnas till Regeringen.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Regeringen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 49

2019-04-10

Avveckling av AB Vårljus
Dnr KS 19/0169

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB
Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Sammanfattning
Under 2018 har AB Vårljus (Vårljus) i samråd med ägarkommunerna utrett
bolagets framtid. Utredningen har kommit fram till två alternativ, antingen att
fokusera bolaget eller att avveckla det. I dialog med ägarkommunerna föreslår
bolaget och dess styrelse att bolaget ska avvecklas och ägarkommunerna har nu
att ta ställning till förslaget genom ett beslut i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige uppdrar
kommunens ombud att vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget
avvecklas.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019



KS 19-0034-1 Beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019



KS 19-0038 AB Vårljus styrelseprotokoll den 5 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB
Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning för
Vänsterpartiets räkning:
”Vänsterpartiet anser att det är sorgligt att en bra verksamhet som bedrivits
i offentlig regi utan vinstintresse läggs ner.”
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 50

2019-04-10

Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer
Dnr KS 19/0178

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den
befintliga handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.
2. Ärendet rubriceras om till: ”Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck”

Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram
av kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till
Socialnämnden. Utbildningsnämnden tillstrykte handlingsplanen med ändring i
stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på sammanträdet. Äldre- och
omsorgsnämnden godkände förslag till handlingsplan med medskicket av
vikten med arbete vid demenssjukdom.
Socialnämnden godkände handlingsplanen men de valde att även att tillstryka
att handlingsplanen även ska riktas mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialnämnden gav även Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan
med aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att förebygga
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019



Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer den
11 november 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialnämndens förslag till
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) yrkar på återremiss med följande förslag till beslut:
”Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den befintliga
handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin (L) Normarks förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar också på att ärendet bör rubriceras om till:
”Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med Martin Normarks (L) förslag till
beslut.
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen kan besluta att rubricera om
ärendet enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 51

2019-04-10

Motion om ett kulturhus som är ett
kulturhus
Dnr KS 18/0108

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar
många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med
utvecklingen av kulturskolan.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är
otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som
möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som
framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har
uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens
verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att
biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset.
Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en
evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program,
skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset
erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande,
foto, digital programmering mm - i såväl egen regi som i samverkan med
föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny
Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till
t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios,
dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av
den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar
många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med
utvecklingen av kulturskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) yrkar på följande förslag till beslut:
”Motionen återremitteras för att ta hänsyn till de förslag som kom fram från
skolungdomarna på Demokratidagen.”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut samt återremiss. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och
finner bifall.
Ordföranden finner därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med
kontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

16 (30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 52

2019-04-10

Motion om 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön inom vård och omsorg
Dnr KS 18/0170

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras
vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i
arbetet med heltid som norm.
2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses
besvarad.

Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. Under ett antal år har
det pågått försök i den här riktningen för arbetsgrupper inom vård och
socialtjänst och i dagsläget finns inga uppgifter om att någon kommun
genomfört det på det sätt som vänsterpartiet föreslår.
Välfärden i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare fram till 2023
om inga förändringar gällande dagens organisationer förändras. Om fler arbetar
heltid kommer rekryteringsbehovet minska. Sveriges kommuner och landsting,
Pacta och Svenska kommunalförbundet kom i april 2017 överens om att
kommunerna ska arbeta för att heltid som norm ska implementeras till år 2021.
(HÖK 16).
Då Vänsterpartiets förslag i motionen i nuläget strider mot överenskommelsen
mellan parterna i avtalet är förslaget till beslut att förslaget hanteras vidare i
arbetet kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet för heltid som
norm.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017



Handlingsplan för heltid som norm i Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras
vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i
arbetet med heltid som norm.
2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses
besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Jansson (S) yrkar på återremiss av ärendet med uppdrag att tydliggöra
följande:
1. ”Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och
Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen
2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta.”
Kerstin Åkare (V) ansluter sig till förslaget om återremiss av ärendet.
Anna Norberg (MP) ansluter sig till förslaget om återremiss av ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt
förlag om återremiss. Han frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
godkänner följande beslutsgång: De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
”ja” och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar ”nej”.
Under upprop lämnas 10 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot eller
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.
Därefter frågar ordföranden om Kommunstyrelsen kan fatta beslut i enlighet
med kontorets förslag till beslut och finner bifall.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Marcus Sköld (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

Nej

X

Utdragsbestyrkande
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Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Anna Norberg (MP)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Anna Norberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 53

2019-04-10

Svar på motion om öppna nämndmöten
Dnr KS 16/0362

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad.
2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning
anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i
nuläget.

Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom den 29 november 2017 med en motion om öppna
nämndmöten. Som bakgrunden till motionen anger partiet att allmänheten ofta
anser att politiker fattar beslut över deras huvudet och inte lyssnar på deras
åsikter. För att öka förståelsen för hur beslutsprocessen går till vill partiet
erbjuda en öppenhet och insyn genom att införa öppna nämndsammanträden i
de delar där inte en enskilds integritet inte kan komma att kränkas.
Det finns ett antal frågor som bör belysas i frågan om att öppna upp
nämndernas sammanträden för allmänheten. Dessa frågor är: Hur lokalerna är
utformade och anpassade för ändamålet, säkerheten för alla deltagande oavsett
om de är besökare eller politiker, tidpunkterna för mötena och inte minst
demokratin och risk för påverkan under beslutsgången.

Beslutsunderlag


Motion från Vänsterpartiet som inkom den 29 november 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad.
2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning
anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i
nuläget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) yrkar på återremiss av ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och förslag om återremiss av ärendet. Ordföranden frågar om ärendet
ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar därefter om Kommunstyrelsen
kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 54

2019-04-10

Svar på motion om inrättande av
namnberedning
Dnr KS 16/0313

Beslut
Ärendet återremitteras till Tekniska nämnden för yttrande.

Sammanfattning
Liberalerna inkom den 19 oktober med en motion om inrättande av
namnberedning. Förslaget innebär att gruppens sammansättning är annorlunda
än den namnberedningsgrupp som Tekniska nämnden inrättade i december
2016, men när det gäller gruppens uppgifter är de jämförbara.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018



Riktlinjer för namnberednings gruppen, beslutad av Tekniska nämnden
§ 67, den 19 december 2016



Beslut om ändrade reglementen, Kf § 90 den 19 oktober 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad
2. Föreslå Tekniska nämnden att ändra namnberedningsgruppen enligt
motionens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet remitteras till Tekniska nämnden för
yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro
Upplands-Bro kommuns namnberedningsgrupp

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 55

2019-04-10

Förtydligande om
sammanträdesarvode
Dnr KS 19/0106

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Sammanfattning
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna
föreslås en kompletterande skrivning avseende sammanträdesarvodena i form
av grundarvode och timarvode samt avrundningen av dessa.
För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till de förtroendevalda som är
berättigade till sammanträdesarvode. Om mötet pågår maximalt en timme
betalas ett grundarvode ut. Efter den inledande timmen betalas timarvode ut.
Timarvode betalas ut för varje påbörjad halvtimme.
För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode
betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för
timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade
halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.

Beslutsunderlag


Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna
av kommunfullmäktige den 17 december 2014.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Personalchef
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Val av ledamot i Hemvärnsrådet
Dnr KS 19/0057

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i Hemvärnsrådet:
Göran Malmestedt (M), Ricard Wikman Koljo (C), Jan-Erik Björk (KD),
Rasmus Lindstedt (S), Marianne Kjellberg (V) och Katarina Olofsson (SD).
Val av två ledamöter bordläggs (L) och MP).

Sammanfattning
Enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146) har kommunen rätt att utse
minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Hemvärnsrådet är ett organ för medinflytande inom hemvärnet och dess syfte
är att ge förtroendevalda ombud tillfällen att diskutera frågor av betydelse för
hemvärnet.
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen Ricard Koljo (C) till
kommunens representant i Hemvärnsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Följande förslag till ledamöter till Hemvärnsrådet föreslås:
Göran Malmestedt (M)
Bordläggning (L)
Ricard Wikman Koljo (C)
Jan-Erik Björk (KD)
Rasmus Lindstedt (S)
Marianne Kjellberg (V)
Bordläggning (MP)
Katarina Olofsson (SD)

Beslutsgång
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till
ledamöter som framgår i förslag till beslut på sammanträdet.
Beslutet skickas till:





Justerandes sign

De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
Hemvärnsrådet

Utdragsbestyrkande
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Val av ersättare till föreningen
soldathemmet
Dnr KS 18/0511

Beslut
Jeanette PK Bustos Cesped (V) utses till ersättare i föreningen Soldathemmet
till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är representerad med en ledamot och en ersättare i
styrelsen för föreningen Soldathemmet vid Livgardet i Kungsängen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2019

Förslag till beslut
Jeanette PK Bustos Cesped utses till ersättare i föreningen Soldathemmet till
och med den 31 december 2022.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Vald ersättare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2019-04-10

Rapporter
1. Karl Öhlander informerar:


Sänkt befolkningsprognos från 900 till 640 personer.



Behov av fler valarbetare inför Europaparlamentsvalet
2019.

2. Mathias Rantanen informerar:


Justerandes sign

Tekniska nämnden har tagit beslut om samordnad
upphandling tillsammans med Håbo, Sigtuna och Knivsta
kommuner gällande avfallsinsamling. Avtalet avser löpa
under 6+1+1 år. Upphandlingen genomförs under våren
med beräknat tilldelningsbeslut under juni månad.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Justerandes sign

2019-04-10

Delegationsbeslut

1.

Villkorsändring av tidigare borgensåtagande

2.

Fastställande av internräntan för 2020

3.

Yttrande frågor exploatering pettersbergsvägen - KS18/02378

4.

Ärende gällande 4.1 Lönetillägg med hänvisning till KS
delegationsförteckning nr 3.3.1 U35 från 180525

5.

Deltagande i utbildning för förtroendevald

6.

Beslut om granskning av detaljplan för Ekhammar 4:214

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Justerandes sign

2019-04-10

Anmälningar

1.

Inbjudningar - Webbinarier den 6 och 19 mars 2019 - "Hot, hat och våld
mot förtroendevalda" samt "Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet
2018"

2.

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 - Viktig information från SKL,
cirkulär 19:06

3.

Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län

4.

Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor Viktig information från SKL, cirkulär 19:07

5.

Svar på enkät om återrapportering till Vattenmyndigheten

6.

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och
kommuner, 2017/061088

7.

Inbjudan till Regionala Miljödagen 2019

8.

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 20 februari
2019 - samt handlingar (delegationsordning, budget etc.)

9.

Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2019-02-21

10.

Kallelse samt handlingar till sammanträde med styrelsen för AB
Upplands-Brohus den 12 mars 2019

11.

Kallelse samt handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB den 12 mars 2019

12.

Bygg- och miljönämndens beslut § 14 - Bygg- och miljönämnden verksamhetsberättelse 2018

13.

Bygg- och miljönämndens beslut § 16 - Instruktion för behandling av
personuppgifter i Bygg- och miljönämnden

14.

Regionala grundsynen - Strategi för utveckling av det civila försvaret i
Stockholms län 2019-2020

15.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den
6 mars 2019 - Extra partistöd för deltagande vid Almedalsveckan 2019

16.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den
6 mars 2019 - Anställningsvillkor och lön för kommundirektören

Utdragsbestyrkande

28 (30)

PROTOKOLL
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17.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-02-21

18.

Kultur- och fritidsnämndens beslut §1 Verksamhetsberättelse 2018

19.

Kultur- och fritidsnämndens beslut §3 Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning 2019

20.

Viktig information från SKL, cirkulär 19:10 - Beloppsjusteringar i avtal
om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

21.

Tekniska nämndens beslut § 12 Nya taxor och regler för
Nyttoparkeringstillstånd i Upplands Bro kommun

22.

Tekniska nämndens beslut § 13 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019

23.

Tekniska nämndens beslut § 14 Medborgarförslag angående pulkabacke på
markytan vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen

24.

Tekniska nämndens beslut § 21 Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden
2018

25.

Information till KS och Kommunfullmäkties presidium samt
myndighetsnämnd - Hantering av olovligt byggande

26.

EU:s tillgänglighetspris Access City Award 2020

27.

Vårljus styrelseprotokoll 23 januari 2019

28.

Energimyndigheten - Styrels planeringsomgång 2019-2021

29.

Rapport från Länsstyrelsens inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd, 9 november 2018

30.

Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och minska
våld i nära relationer

31.

Anmälningsärende: Två rapporter från Mälardalsrådet - Rapport om
Stockholm-Mälarregionens internationella kontakter

32.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2018-11-16

33.

Nyhetsbrev 4 - Inför Nämndemannavalet 2019

34.

Information från SKL, cirkulär 19:11 - Hantering av karensavdraget för
anställda på RiB

Utdragsbestyrkande
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35.

Domstolsverkets nyhetsbrev 4 - Inför nämndemannavalet 2019

36.

Viktig information från SKL, cirkulär 19:15 - Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

37.

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse den 6
mars 2019

38.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, TN 2015-1721

Utdragsbestyrkande
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