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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 10 april 2019, kl. 14:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 3 april kl. 08:30 i 
Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Martin Normark (L) och Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 16 april 2019, kl. 09:00 

Beslutsärenden 

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

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. 

2.  Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun 
KS 19/0003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2018 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr 
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3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 
2019 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

3.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2018 
KS 19/0212 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 
godkänns. 

4.  Godkännande av utökad låneram för 
kommunalförbundet Norrvatten 
KS 19/0120 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige: 

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande 
låneram med 400 mnkr till 1 300 mnkr. 

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

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

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

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. 
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7.  Avveckling av AB Vårljus 
KS 19/0169 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

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

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

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. 

9.  Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 
KS 18/0108 

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. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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. 
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11.  Svar på motion om öppna nämndmöten 
KS 16/0362 

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. 

12.  Svar på motion om inrättande av namnberedning 
KS 16/0313 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad 

2. Föreslå Tekniska nämnden att ändra namnberedningsgruppen 
enligt motionens förslag. 

13.  Förtydligande om sammanträdesarvode 
KS 19/0106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i 
bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

14.  Val av ledamot i Hemvärnsrådet 
KS 19/0057 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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15.  Val av ersättare i föreningen Soldathemmet 
KS 18/0511 

Förslag till beslut 

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

Rapporter 

Anmälningar 
Villkorsändring av tidigare borgensåtagande 

Fastställande av internräntan för 2020 

Yttrande frågor exploatering pettersbergsvägen - KS18/02378 

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

Deltagande i utbildning för förtroendevald 

Beslut om granskning av detaljplan för Ekhammar 4:214 

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

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

Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län 

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

Svar på enkät återrapportering till Vattenmyndigheten 

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

Inbjudan till Regionala Miljödagen 2019 

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 20 februari 
2019 - samt handlingar (delegationsordning, budget etc.) 
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Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2019-02-21 

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

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

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

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

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

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

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

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-02-21 

Kultur- och fritidsnämndens beslut §1 Verksamhetsberättelse 2018 

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

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

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

Tekniska nämndens beslut § 13 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 

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

Tekniska nämndens beslut § 21 Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 
2018 

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

EU:s tillgänglighetspris Access City Award 2020 

Vårljus styrelseprotokoll 23 januari 2019 
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Energimyndigheten - Styrels planeringsomgång 2019-2021 

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

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

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

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2018-11-16 

Nyhetsbrev 4 - Inför Nämndemannavalet 2019 

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

Domstolsverkets nyhetsbrev 4 - Inför nämndemannavalet 2019 

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

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse den 6 mars 
2019 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, TN 2015-1721 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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