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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Plats och tid

Gemaket, 2018-11-07, kl. 14:00 – 16:28

Ajournering

Kl. 16:00 – 16:15

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Fredrik Kjos (M), ordförande
Martin Normark (L), 1:e vice ordförande
Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Anders Åkerlind (M)
Hans Åberg (L)
Jan-Erik Björk (KD)
Lisbeth Waern (M)
Mary Svenberg (S)
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Kerstin Åkare (V)
Johan Silversjö (SD)

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Marcus Sköld (M) §§ 1 – 21
Christina Brofalk (C)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Paul Gustavsson (M) §§1 – 21
Sven-Inge Nylund (S)
Seid Alajbegovic (S)
Juan Chacon (S)
Erik Karlsson (V)
Tjänstgörande ersättare

Catharina Andersson (S)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Olle Nykvist, kommunsekreterare; Maria Johansson, kommundirektör;
Andrea Andersson, kanslichef;

Övriga deltagare

Utses att justera

Martin Normark (L)

Justeringens plats och tid

Camilla Janson (S)

Kommunledningskontoret 2018-11-13
kl. 09:00

Paragrafer

§§ 1 – 27

Underskrifter

...................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist
...................................................................

Ordförande

Justerare

Fredrik Kjos (M)
...................................................................

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

Martin Normark (L)

Camilla Janson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

Datum för anslagsuppsättande:

2018-11-13

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

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

Olle Nykvist

2018-12-04

Kaj Söder, utbildningschef § 25 (Temaärende), Tomas Carneheim (V), pol
sek; Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§1

2018-11-07

Ändring av regler för utdelning av
Upplands-Bro kommuns stipendier
Dnr KS 18/0387

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier uppdateras enligt
Kultur- och fritidsnämndens förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa Sandén-stipendiet för att
hedra Börje och Gudrun Sandén som i över 60 år har gjort en betydande insats
för kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att göra tillägg i
reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kultur- och
fritidskontorets förslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.

•

Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns
stipendier den 7 maj 2018.

•

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier uppdateras enligt
Kultur- och fritidsnämndens förslag.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§2

2018-11-07

Samverkansöverenskommelse mellan
Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla
Dnr KS 18/0261

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Kommunen och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro samverkar för att öka
tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro. Ett förslag till
samverkansöverenskommelse har tagits fram som beskriver områden för
samverkan. Förslaget innebär att trygghet på offentlig plats, arbete med utsatta
ungdomar, inbrott i bostad samt våldsbejakande extremism är de prioriterade
områdena. I samband med samverkansöverenskommelsen har ett nytt
gemensamt medborgarlöfte har också arbetats fram.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och
lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro, 23 oktober 2018
Gemensam lokal lägesbild för Upplands-Bro, 3 oktober 2018
Åtgärdsplan 2019 - 2020, 9 oktober 2018
Medborgarlöfte, 23 oktober 2018

Förslag till beslut
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro
kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, 23 oktober 2018
inklusive bilagor godkänns.
2. Medborgarlöfte 23 oktober 2018 godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna
samverkansöverenskommelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår bordläggning i enlighet med sin
protokollsanteckning.

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Det viktiga samarbetet får inte bli en pappersprodukt som redan initialt saknar
grund för bra resultat. Det nu liggande förslaget är till stora delar en
upprepning av tidigare samverkansöverenskommelse samtidigt som den
polisiära bristen i lokal närvaro är i stort sett oförändrad och den
ungdomskriminella utvecklingen i kommunen sämre än tidigare. Att
Justerandes sign
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6 (56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

underteckna ett avtal om samverkan där uppfyllelsen inte kan säkras är inget
bra avtal. Att dessutom förlänga avtalet från ett till två år försämrar
möjligheterna till skarpare förslag under avtalets giltighet.
I inledningen av ärendet beskrivs otryggheten ”att den subjektivt sett otrygga
platsen i kommunen är centrala Bro. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i
en oro för att utsättas för brott i detta område”. Den analysen är olycklig och
riskerar att vara förminskande av den grova brottslighet bland unga kriminella
som drabbar Bro. Samverkansöverenskommelsen måste tydligare eftersträva
att ha åtgärder för den faktiska situationen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§3

2018-11-07

Strategi för ett socialt hållbart Bro
Dnr KS 18/0401

Beslut
Ärendet återremitteras till kommundirektören med följande förslag/synpunkter
att kommenteras med konkreta förslag till åtgärder:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Broskolan - Påverkan åt båda håll positivt och negativt av placering.
Arbetsplatser. Vad kan kommunen och kommunägda företag bidra med
i närtid. Vilka? Hur många?
Behovet av polisiär närvaro dygnet runt och stationär polisstation i Bro.
Kameror behövs på fastigheter och offentliga platser som ägs av
kommunen och/eller andra t.ex företag.
Ordningsvakter behövs i de mest utsatta delarna av Bro.
Behovet av samordning för de väktare som anlitas i Bro samt
möjligheten att ytterligare öka insatserna över dygnets mest
brottsintensiva delar.
Behovet av blandade upplåtelseformer i Bro centrala delar.
Hur processen med FÖP Bro-tätort kan användas för att stärka den
sociala användbarheten.
Den socioekonomiska nulägesanalysen bör fokusera på Råby och
Finnsta att jämföras med övriga Bro som helhet.

Sammanfattning
BRÅ har beställt ett förslag på en strategi för ett socialt hållbart Bro, med
särskilt fokus på de centrala delarna. Social hållbarhet ingår i det större
begreppet hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska
skillnader och är identifierat av polisen som ett utsatt område. Målbild för
strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp till. Tre
fokusområden har identifierats och ett antal delmål. Till fokusområden kopplas
även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner bör tas fram och skapandet av
en BID bör initieras av kommunen tillsammans med tongivande aktörer i Bro.

Beslutsunderlag
•

Strategi för ett socialt hållbart Bro, 8 oktober 2018

•

Bilaga 1. Handlingsplan trygghetsinsatser 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Strategin för ett socialt hållbart Bro antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Ärendet återremitteras till kommundirektören med följande
förslag/synpunkter att kommenteras med konkreta förslag till åtgärder:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Broskolan - Påverkan åt båda håll positivt och negativt av placering.
Arbetsplatser. Vad kan kommunen och kommunägda företag bidra med
i närtid. Vilka? Hur många?
Behovet av polisiär närvaro dygnet runt och stationär polisstation i Bro.
Kameror behövs på fastigheter och offentliga platser som ägs av
kommunen och/eller andra t.ex företag.
Ordningsvakter behövs i de mest utsatta delarna av Bro.
Behovet av samordning för de väktare som anlitas i Bro samt
möjligheten att ytterligare öka insatserna över dygnets mest
brottsintensiva delar.
Behovet av blandade upplåtelseformer i Bro centrala delar.
Hur processen med FÖP Bro-tätort kan användas för att stärka den
sociala användbarheten.
Den socioekonomiska nulägesanalysen bör fokusera på Råby och
Finnsta att jämföras med övriga Bro som helhet.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, att återremittera
ärendet och frågar om det kan vara kommunstyrelsens beslut. Han finner bifall.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Anna Björklund

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§4

2018-11-07

Yttrande över revisionens granskning
av förebyggande arbete mot
oegentligheter
Dnr KS 18/0272

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till revisorerna i enlighet med
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2018.

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete
mot oegentligheter. Syftet var att bedöma att styrelser och nämnder har
säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra
mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. Bedömningen är
att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö men att ett
antal områden bör stärkas. Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till
kommunstyrelsen och önskar svar senast den 15 oktober 2018 på genomförd
granskning.
Kommunledningskontoret har under året intensifierat arbetet med intern
styrning och kontroll genom att skapa systematik i organisationen utifrån det
reglemente om intern kontroll som kommunfullmäktige antagit och som också
de kommunala bolagen omfattas av. Genom resursförstärkning under 2017 har
också en tjänst inrättats vid ekonomistaben som bland annat stödjer kontoren
och bolagen i att arbeta systematiskt och strukturerat med att upprätta och följa
upp de interna kontrollplanerna.
Kommunledningskontoret delar inte fullt revisionens uppfattning att de
kommunala bolagen inte får information om beslutade kommunövergripande
policys och riktlinjer, men att det fortsättningsvis kommer att säkerställas via
kommunkansliet att beslut om policys och riktlinjer mm som bolagen omfattas
av också meddelas dem. Det framgår tydligt av ägardirektiven till bolagen att
de omfattas av sådana dokument.
Kommunledningskontoret kommer att aktualisera policyn om mutor och
bestickning så den följer gällande lagstiftning och frågan om jäv samt
tydliggöra vägar för hur information om oegentligheter kan lämnas inom
organisationen. Till policyn kommer riktlinjer och rutiner att upprättas som
närmare beskriver hur detta ska hanteras. Hur dessa sedan ska förankras får
kontoret titta vidare på. Bland annat sker kontinuerligt introduktionsdagar för
nyanställda medarbetare och det är ett bra tillfälle att lyfta frågor om mutor, jäv
och bisysslor.
Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete med en handbok för politiker
och kopplat till detta arbete så kommer reglerna för förtroendevaldas
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (56)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2018-11-07

deltagande i kurser, konferenser och studieresor att ses över. I början på varje
ny mandatperiod genomförs en utbildning för alla förtroendevalda med
genomgång av vad som gäller i rollen som förtroendevald.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 september 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till revisorerna i enlighet med
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Revisorerna
De kommunala bolagen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§5

2018-11-07

Delårsbokslut januari-augusti 2018 med
helårsprognos
Dnr KS 18/0191

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns.

Särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet.
Johan Silversjö (SD) och Helena Jönsson Lundgren (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 85,1 mnkr (88,6 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten
med 32,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,4 mnkr. Inga
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,7 mnkr. Nämnderna uppvisar
totalt ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av
tomträtter och intäkter från exploateringsverksamheten.
Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr och
finansnettot bidrar till överskottet med 4,9 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 32,4 mnkr. Det är
30,5 mnkr bättre än budgeterat resultat på 1,9 mnkr. Nämnderna beräknas
lämna ett samlat överskott på 67,8 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med
2 mnkr och försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Av
nämnderna beräknas Utbildningsnämnden redovisa ett underskott på 9,9 mnkr,
ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr, Bygg- och miljönämnden 2,8 mnkr, Tekniska
nämnden, skattefinansierade verksamheter 3 mnkr. Övriga nämnder beräknas
redovisa överskott, Socialnämnden 4,3 mnkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,6
mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett nollresultat om man räknar bort
försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten. Pensionskostnaderna
beräknas bli 2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2 mnkr.
Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,6 mnkr bättre. I finansnettot ingår
utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och
generella statsbidrag beräknas bli 12,7 mnkr sämre än budget till följd av lägre
invånarantal än beräknat. I april lämnades en helårsprognos på 31,4 mnkr.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§6

2018-11-07

Borgensförbindelse, regressavtal och
avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Dnr KS 18/0134

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Fredrik Kjos och Maria Johansson att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För
att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin
upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2018-11-07

borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt
sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.
Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda
avtalen undertecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018.

•

Protokollsutdrag § 92 KF den 13 juni 2018.

•

Kommuninvests skrivelse den 27 mars 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Fredrik Kjos och Maria Johansson att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommuninvest
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§7

2018-11-07

Upplands-Bro kommuns skattesats för
år 2019
Dnr KS 18/0190

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19 kronor och 60
öre (19:60).

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska kommuner upprätta budget där skattesatsen och
anslagen ska anges. Förslag till budget ska upprättas av Kommunstyrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget
upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesats för kommunalskatten under det följande året, det vill säga för
år 2019. Budgeten ska därefter fastställas i kommunfullmäktige före december
månads utgång 2018.
Upplands-Bro kommun fick en förändrad politisk ledning efter höstens val.
Ledamöter till Kommunstyrelsen valdes och tillträdde den 17 oktober 2018.
Det innebär att tiden för Kommunstyrelsen att bereda budgetförslag för 2019
blir för knapp. Verksamhetsplan 2019 med budget för år 2019 och inriktning
för år 2020–2021 beslutas därför i Kommunfullmäktige den 19 december 2018.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober
2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19 kronor och 60
öre (19:60).

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§8

2018-11-07

Underskrifter av skrivelser, avtal,
kontrakt och borgensförbindelser mm firmatecknare
Dnr KS 18/0410

Beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
• Kommundirektör Maria Johansson
• Utvecklingschef Karl Öhlander
• Ekonomichef Roger Sundholm
• Personalchef AnnCatrin Brattström
• Kommunikationschef Sara Eklind
• Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
• Ekonomichef Roger Sundholm eller
• Kommundirektör Maria Johansson

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny
Kommunstyrelse valts och ny ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande har utsetts behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2018.

Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

• Kommundirektör Maria Johansson
• Utvecklingschef Karl Öhlander
• Ekonomichef Roger Sundholm
• Personalchef AnnCatrin Brattström
• Kommunikationschef Sara Eklind
• Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
• Ekonomichef Roger Sundholm eller
• Kommundirektör Maria Johansson

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

De utsedda.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§9

2018-11-07

Undertecknande av anvisningar på
bankräkningar, plusgiro mm
Dnr KS 18/0411

Beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Maria Johansson
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen besluta hur
bank- och checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton,
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. Med
anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2018

Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Maria Johansson
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn

Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

De utsedda.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 10

2018-11-07

Granskning Brunna park
Dnr KS 18/0096

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse av ärendet.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 4 kapitlet, § 20 har ledamöter i nämnd rätt att väcka
ärenden i nämnden.
Beslutsunderlag har inkommit från Moderaterna och Liberalerna där de önskar
lägga till ett ärende.

Beslutsunderlag
Moderaterna och Liberalerna anför följande:
Kommunfullmäktige antog i februari 2015 detaljplanen för handelsområdet
Brunna Park och beslöt att godkänna exploateringsavtal. Liberalerna och
Moderaterna anser att det vore mycket värdefullt om kommunens revisorer
granskar genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrunden är att byggandet av handelsområdet har drabbats av många
förseningar och brister. Området skulle ha varit klart förra året men fortfarande
trängs byggtrafik, transporter till affärer och biltrafik på en inte färdig
gatusträcka. Andra tillfartsvägar har inte byggts. Den handelsplats som
planerades ser ut att bli något helt annat, bland annat mot bakgrund av de
brister och den osäkerhet som råder i området.
Det är viktigt att området iordningställs och att de delar som är tvistiga reds ut.
Inte minst eftersom Upplands-Bro kommun står inför stora framtida
byggnationer och att man måste dra lärdom av misstagen vid Brunna Park.
Kommunstyrelsen har ansvar för situationen kring Brunna Park. Vid ett tillfälle
har kommunstyrelsen beslutat om uppdrag att ta fram förslag till planändring. I
övrigt har inte frågorna behandlats i styrelsen, men vi förutsätter att den
styrande koalitionen noga har följt utvecklingen och diskussionen om denna.
Med hänsyn till de omfattande problem som berörd handel, boende och
allmänhet har drabbats av och de potentiella ekonomiska konsekvenserna för
kommunen finns behov av att revisorerna genomför en utredning.
Utredningen bör exempelvis belysa upphandlingens genomförande, orsaker till
och konsekvenser av brister i trafiksäkerheten i området och dess befintliga
tillfartsvägar, varför handelsområdet kommit att ändra karaktär, varför
tillfartsvägar till Biltema och Stora Coop ännu inte färdigställts, hur dagvattnet
hanterats under byggprocessen, hur vägförbindelsen under E18 har planerats
och genomförs liksom andra tillfartsvägar i enlighet med antagen detaljplan.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Kommundirektören
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 11

2018-11-07

Förslag till revidering av timavgift för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken,
med flera
Dnr KS 18/0405

Beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår Kommunfullmäktige
att revidera timavgiften till 1280 kr i följande taxor:
•
•
•

2

7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd
av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
revideringarna att ska gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning
Miljöavdelningen har under år 2018 sett över timavgiften för bygg- och
miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. När
det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i lagarna.
Det är kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som gäller
vid fastställande av taxor och avgifter. Beslutsunderlaget innehåller förslag till
reviderad timavgift för taxorna inom miljö- och hälsoskyddsområdet;
Miljöbalken, Strålskyddslagen samt Lag om sprängämnesprekursorer. Utifrån
beräkningarna föreslår miljöavdelningen att timtaxan för bygg- och
miljönämndens tillsyn och prövning enligt miljölagstiftningen ska revideras till
1270 kr. Miljöavdelningen bedömer att avgiftsförändringarna uppfyller
kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
•
•
•

•
•
•
Justerandes sign

Bygg- och miljönämndens protokollsunderlag 2018-10-04, § 74
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 oktober 2018
Underlag ”Beräkning av handläggningskostnad per timme för
kommunala taxor avseende miljö- och hälsoskydd”, ver. 1.0 2015-0413, uppdaterad 2018-10-04
”Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per
timme”, SKL, juni 2015
”Budgetförutsättningar för året 2017-2021”, SKL:s cirkulär 17:68,
2017-12-21
PKV per den 27 april och den 16 augusti 2018.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
•
•
•

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Förslag till beslut
3

Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår Kommunfullmäktige
att revidera timavgiften till 1280 kr i följande taxor:
•
•
•

4

7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd
av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av
kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
revideringarna att ska gälla från den 1 januari 2019.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 12

2018-11-07

Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter
Dnr KS 18/0406

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över §§ 5 och 7.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om nya
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget
innebär att en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och
att några omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text. De lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar sig på gällande lagstiftning,
miljöbalk (1998:808) och dess förordningar och föreskrifter. Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens bestämmelser i
syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora lokala
variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
SKL, Cirkulär 12:41, Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön, 2012.
Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2018-10-04, § 70

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. revidera förslaget om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter i
enlighet med förslag till justering under § 6 samt §§ 9-10
2. anta upprätta förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
3. upphäva de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

Stöd för beslut finns i 13, 17, 39-40, 42-43 §§, förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att § 5 angående gödselhantering stryks i sin helhet
till förmån för gällande lydelse.
Martin Normark (L) föreslår att § 7 angående saltvatteninträngning i brunnar
utgår i sin helhet.
Mary Svenberg (S) föreslår att ärendet återremitteras för att se över §§ 5 och 7.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Mary Svenbergs (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det efter överläggning endast finns ett förslag till beslut,
att återremittera ärendet. Han frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
detta och finner bifall.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 13

2018-11-07

Reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen
och samtliga nämnder
Dnr KS 18/0415

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder antas i enlighet med bilagt förslag med revidering att
§ 29 ändras till ”icke tjänstgörande ersättare ska ha rätten att närvara
vid utskottets sammanträden” att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente som innehåller gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag
•
•

Förslag till reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den
1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.
Camilla Janson (S) föreslår att texten i § 29 ändras till ”icke tjänstgörande
ersättare ska ha rätten att närvara vid utskottets sammanträden.”

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till återremiss.
Johan Silversjö (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till återremiss.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Votering begärs och genomförs där de som anser att ärendet ska avgöras idag
röstar ”Ja” och de som anser att ärendet ska återremitteras röstar ”Nej”. Vid
votering lämnas 8 ja-röster och 8 nej-röster. Ordförande utnyttjar sin
utslagsröst och finner att ärendet ska beslutas idag. Därefter frågar han om
ärendet kan bifallas med Camilla Jansons (S) ändringsyrkande. Han finner
bifall.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Catharina Andersson
(S)

X

Helena Jönsson
Lundgren (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.
Socialdemokraterna anser att även ersättare ska få närvara vid utskottens
sammanträden, för att hålla sig ajour med ärendena, för att kunna söka ledighet
från arbete/studier i god tid, med kort varsel träda in och tjänstgöra.
Insynsplatserna som utlovades (av kommunstyrelsens ordförande) på
kommunstyrelsens beredning 31 oktober 2018, ska skrivas in i reglementet.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

27 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 14

2018-11-07

Reviderat reglemente för
kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0416

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla från den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder behöver reglementen för dessa
nya nämnder antas. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och
vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och
revidera samtliga reglementen, även reglemente för kommunstyrelsen. För alla
nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera
fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället
för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika
reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre
paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser
kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente
istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett
reglemente för kommunstyrelsen där bestämmelser som är gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort för att
istället samlas i ett eget reglemente och där övriga revideringar gjorts för att
anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla från den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt förslag till beslut och underlag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Camilla Janson (S) föreslår att reglementet kompletteras med antal ledamöter.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag.
Jan Stefanson (KD) yrkar avslag till Camilla Jansons (S)
kompletteringsförslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Votering begärs och genomförs där de som anser att ärendet ska avgöras idag
röstar ”Ja” och de som anser att ärendet ska återremitteras röstar ”Nej”. Vid
votering lämnas 10 ja-röster och 6 nej-röster. Ordförande finner att ärendet ska
beslutas idag. Därefter frågar han om ärendet kan bifallas enligt liggande
förslag. Han finner bifall.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Catharina Andersson
(S)

X

Helena Jönsson
Lundgren (SD)

Justerandes sign

Nej

X

Utdragsbestyrkande

29 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

30 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 15

2018-11-07

Reviderat reglemente för valnämnden
Dnr KS 18/0417

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för valnämnden antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för valnämnden där bestämmelser
som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för valnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för valnämnden antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31 (56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Ordförande finner att ärendet ska beslutas idag. Därefter frågar han om ärendet
kan bifallas enligt liggande förslag. Han finner bifall.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

32 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 16

2018-11-07

Reviderat reglemente för tekniska
nämnden
Dnr KS 18/0418

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas i enlighet med
bilagt förslag och tillägget att Tekniska nämnden består av 10
ledamöter och 10 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella
ändringar, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för tekniska nämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas i enlighet med bilagt
förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar,
som inte innebär ändringar i sak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.
Camilla Janson (S) föreslår att Tekniska nämnden ska bestå av 9 ledamöter och
9 ersättare.
Martin Normark (L) föreslår att Tekniska nämnden ska bestå av 10 ledamöter
och 10 ersättare.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Votering begärs och genomförs där de som anser att ärendet ska avgöras idag
röstar ”Ja” och de som anser att ärendet ska återremitteras röstar ”Nej”. Vid
votering lämnas 8 ja-röster och 8 nej-röster. Ordförande finner att ärendet ska
beslutas idag. Därefter frågar han om ärendet kan bifallas enligt liggande
förslag med tillägg att Tekniska nämnden ska bestå av 10 ledamöter och 10
ersättare. Han finner bifall.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Catharina Andersson
(S)

X

Utdragsbestyrkande

34 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Helena Jönsson
Lundgren (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

35 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 17

2018-11-07

Reviderat reglemente för bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 18/0419

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas i enlighet med
bilagt förslag och tillägget att bygg- och miljönämnden består av 8
ledamöter och 8 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar,
som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för bygg- och miljönämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas i enlighet med
bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar,
som inte innebär ändringar i sak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.
Camilla Janson (S) föreslår att Bygg- och miljönämnden ska bestå av 7
ledamöter och 7 ersättare.
Martin Normark (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden ska bestå av 8
ledamöter och 8 ersättare.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Därefter frågar han om ärendet kan bifallas enligt liggande förslag med tillägg
att Bygg- och miljönämnden ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Han
finner bifall. Votering begärs och genomförs där de som anser att Bygg- och
miljönämnden ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare röstar ”Ja” och de som
anser att Bygg- och miljönämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare
röstar ”Nej”. Vid votering lämnas 8 ja-röster och 8 nej-röster. Ordförande
finner att reglementet bifalls med tillägg att Bygg- och miljönämnden ska bestå
av 8 ledamöter och 8 ersättare.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Utdragsbestyrkande

37 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Catharina Andersson
(S)

X

Helena Jönsson
Lundgren (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

38 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 18

2018-11-07

Reviderat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 18/0420

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas i enlighet
med bilagt förslag och tillägget att Kultur- och fritidsnämnden ska bestå
av 12 ledamöter och 12 ersättare, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär några ändringar i sak.

Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta
nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa
samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det
lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder
som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under
den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är
gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett
gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga
reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt
innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid
ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna
endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för kultur- och fritidsnämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till
gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
•
•

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas i enlighet
med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementet, som inte innebär några ändringar i sak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.
Camilla Janson (S) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 11
ledamöter och 11 ersättare.
Martin Normark (L) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 12
ledamöter och 12 ersättare.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.
Därefter frågar han om ärendet kan bifallas enligt liggande förslag med tillägg
att Bygg- och miljönämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Han
finner bifall. Votering begärs och genomförs där de som anser att Kultur- och
fritidsnämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare röstar ”Ja” och de
som anser att Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11
ersättare röstar ”Nej”. Vid votering lämnas 8 ja-röster och 8 nej-röster.
Ordförande finner att reglementet bifalls med tillägg att Kultur- och
fritidsnämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare.

Omröstningsresultat
Namn

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Utdragsbestyrkande

40 (56)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2018-11-07

Catharina Andersson
(S)

X

Helena Jönsson
Lundgren (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna beklagar den odemokratiska hanteringen av ärendet, där
minoritetsstyret undanhåller oppositionens företrädare förutsättningar att ta del
av förslag och dess underlag. Därför yrkar vi på återremiss så att ärendet kan
kompletteras med underlag och förslag inför beslut.”
Kerstin åkare (V) ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 19

2018-11-07

Inrättande av äldrenämnd, antagande
av reglemente för äldrenämnden samt
reviderat reglemente för socialnämnden
Dnr KS 18/0421

Beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att komplettera ärendet med fullständigt
underlag samt förslag till beslut.

Sammanfattning
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en äldrenämnd. Med anledning av
inrättandet av den nya nämnden måste reglemente för den nya nämnden antas
vilket i sin tur påverkar socialnämndens reglemente då den nya äldrenämndens
uppgifter och verksamhetsområde tidigare legat hos socialnämnden. För att
samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt
gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga
reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och
som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder
finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att
samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska
återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed
mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och
administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att
minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i
samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för
äldrenämnden samt ett reviderat reglemente för socialnämnden där
bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder
tagits bort och där övriga revideringar i socialnämndens reglemente gjorts för
att anpassa reglementet till gällande lagstiftning och till nämndens förändrade
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
•
•
•

Reglemente för äldrenämnden.
Reviderat reglemente för socialnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. En äldrenämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara X,
inrättas från och med den 1 januari 2019.
2. Antalet ledamöter och ersättare i äldrenämnden fastställs till
3. Reglemente för äldrenämnden antas i enlighet med bilaga 1, att börja
gälla den 1 januari 2019.
Justerandes sign
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4. Antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden fastställs till X
5. Socialnämndens huvudsakliga ansvarsområden begränsas till X, från
och med den 1 januari 2019.
6. Reviderat reglemente för socialnämnden antas i enlighet med bilaga 2,
att börja gälla den 1 januari 2019.
7. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.

Yrkande
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut som är att
återremittera ärendet. Han frågar om det kan vara kommunstyrelsens beslut och
finner bifall.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 20

2018-11-07

Upphävande av utbildningsnämnd,
inrättande av barn- och
grundskolenämnd, inrättande av
gymnasie- och arbetslivsnämnd samt
antagande av reglementen
Dnr KS 18/0422

Beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att komplettera ärendet med fullständigt
underlag samt förslag till beslut.

Sammanfattning
Den nya politiska ledningen avser att upphäva utbildningsnämnden och i stället
inrätta en barn- och grundskolenämnd samt en gymnasie- och arbetslivsnämnd.
Med anledning av inrättandet av de nya nämnderna måste även reglementen för
nämnderna antas. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och
vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och
revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående
mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden.
För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns
flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente
istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika
reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre
paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser
kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente
istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar reglementen
för de nya nämnderna där bestämmelser som är gemensamma för
kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort.

Beslutsunderlag
•
•
•

Reglemente för barn- och grundskolenämnden.
Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Utbildningsnämnden upphävs.
2. En barn- och grundskolenämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden
kommer att vara X, inrättas från och med den 1 januari 2019.
3. Antalet ledamöter och ersättare i barn- och grundskolenämnd fastställs
till X.
Justerandes sign
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4. Reglemente för barn- och grundskolenämnden antas i enlighet med
bilaga 1, att börja gälla den 1 januari 2019.
5. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden
kommer att vara X, inrättas från och med den 1 januari 2019.
6. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden
fastställs till X.
7. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas i enlighet med
bilaga 2, att börja gälla den 1 januari 2019.
8. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt underlag samt förslag till beslut.

Yrkande
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut som är att
återremittera ärendet. Han frågar om det kan vara kommunstyrelsens beslut och
finner bifall.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 21

2018-11-07

Upphävande av kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott och
hållbarhetsutskott
Dnr KS 18/0423

Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver arbetsmarknadsutskottet.
2. Kommunstyrelsen upphäver hållbarhetsutskottet.

Sammanfattning
Den 2 februari 2015 beslutade kommunstyrelsen (dnr 2015-000012, KS § 20)
att inrätta ett arbetsmarknadsutskott och ett hållbarhetsutskott, med vardera fem
ledamöter och tre ersättare. Den nya politiska ledningen avser att upphäva
dessa utskott.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver arbetsmarknadsutskottet.
2. Kommunstyrelsen upphäver hållbarhetsutskottet.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist
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Kommunstyrelsen

§ 22

2018-11-07

Inrättande av samhällsbyggnadsutskott
och trygghetsutskott under
kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0424

Beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att komplettera ärendet med fullständigt
förslag till beslut och underlag gällande uppgiftsbeskrivningar för
samhällsbyggnadsutskottet och trygghetsutskottet, förslag till
sammanträdestider för: utskotten samt antal ledamöter till utskotten.

Sammanfattning
Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett
samhällsbyggnadsutskott och ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med X
ledamöter och X ersättare.
2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med X ledamöter och X
ersättare.
3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses:
4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses:
5. Till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet utses:
6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses:
7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses:
8. Till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
trygghetsutskottet utses:
9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till
uppgiftsbeskrivningar för samhällsbyggnadsutskottet och
trygghetsutskottet, förslag till sammanträdestider för utskotten samt
förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Jansons (S) föreslår återremiss med uppdrag att komplettera ärendet
med fullständigt förslag till beslut och underlag gällande uppgiftsbeskrivningar
för samhällsbyggnadsutskottet och trygghetsutskottet, förslag till
sammanträdestider för: utskotten samt antal ledamöter till utskotten.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut som är att
återremittera ärendet. Han frågar om det kan vara kommunstyrelsens beslut och
finner bifall.

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kanslichef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 23

2018-11-07

Arvoden för förtroendevalda
mandatperioden 2018–2022
Dnr KS 18/0425

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslaget till
Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022 antas enligt
Demokratikommittés förslag.

Sammanfattning
Demokratikommittén har i samråd kommit överens om principer för arvoden
2019.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag från Demokratikommitténs sammanträde den 6
november 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Annika Falk (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
förslaget till Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022 antas
enligt Demokratikommittés förslag.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Revisorerna
Ekonomi
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Kommunstyrelsen

§ 24

2018-11-07

Sammanträdestid för
kommunfullmäktige december 2018
Dnr KS 17/0153

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträde i december 2018 behöver flyttas till den 12
december.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktiges sammanträde för december 2018 flyttas från den 19
december till den 12 december.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet utgår.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Kommundirektör
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

§ 25

2018-11-07

Rapporter

Temaärende
•

Kaj Söder presenterar resultatet av Stockholmsenkäten

Kommundirektörens rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Barn- och ungdomsenheten planerar tillsammans med polisen för
strukturerade orossamtal under två gånger under hösten.
Fryshuset har diplomerat 27 ungdomar som gått HITjuniorutbildningen.
Bro:n är invigd
Ungdomsstödjarna samverkar med skola, fritidsgårdar. Ute på kvällar
och vissa helger.
Anställts en SIG-lots
Upplands-Brohus har tillsammans med hyresgästföreningen startat en
ungdomssatsning. Har haft höstlovsaktiviteter på Råbystigen.
Möte med entreprenörer för att göra ytterligare åtgärder i Bro.
Delegationen mot segregation har beviljat kommunen medel för att
kartlägga segregationen. Underlaget kommer att ligga till grund för
fortsatt arbete.
Kommuninvånarregistret visar 28 637 kommunmedborgare. Över 1000
nya sedan förra året. Syns ingen avmattning på befolkningstillväxten.
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Kommunstyrelsen

§ 26

Justerandes sign

2018-11-07

Delegationsbeslut

1.

Antagning till externa anordnare start P5 2018

2.

Polisanmälan stöld valmaterial

3.

Organisation för säkerhetsskyddschef

4.

Delegationsbeslut, Resa utanför Sverige

5.

Planavtal för Ålsta/Aspvik/Ensta

6.

Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande
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§ 27

Justerandes sign

2018-11-07

Anmälningar

1.

Käppalaförbundets förslag till beslut gällande slutlig fördelning av
årsavgifter, 2018-06-14, KS 2018-158

2.

Cirkulär 18:35 från Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär
utjämning för år 2019
Dnr

3.

Inbjudan till Grön Stad 2018
Dnr

4.

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Introduktion till
medborgarbudget
Dnr

5.

Kungörelse av förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten
sammanträde 16 oktober 2018
Dnr

6.

Cirkulär 18:36 från Sveriges Kommuner och Landsting - Sänkt premie för
TGL-KL 2019
Dnr

7.

Justerat protokoll från Norrvatten förbundsstyrelsens möte 2018-09-19,
NV2018-034
Dnr

8.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Returnering av
arbetsmiljöansvar i Blåhuset
Dnr

9.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Återuppbyggnad av fastighet vid
Lillsjön
Dnr

10.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Verksamhetsrapport augusti
2018
Dnr

11.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Budgetförslag 2019
Dnr

12.

Tekniska nämndens beslut § 47 - Budgetförslag nämnd år 2019
Dnr

13.

Tekniska nämndens beslut § 49 - Delårsrapport augusti 2018 Tekniska
nämnden
Dnr
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14.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte 11 september 2018
Dnr

15.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsemöte 11
september 2018
Dnr

16.

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 25
september 2018 - Ändrade sammanträdestider för utbildningsnämnden i
oktober och november 2018
Dnr

17.

Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-0925
Dnr

18.

Kallelse samt dagordning till sammanträde med styrelsen för UpplandsBro Kommunfastigheter AB den 16 oktober 2018
Dnr

19.

Kallelse samt dagordning till sammanträde med styrelsen för AB
Upplands-Brohus den 16 oktober 2018
Dnr

20.

Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 25
september 2018 - Verksamhetsrapport augusti 2018
Dnr

21.

Bygg- och miljönämndens beslut § 76 - Förslag till nämndbudget 2019
bygg- och miljönämnden
Dnr

22.

Bygg- och miljönämndens beslut § 75 - Delårsrapport och helårsprognos
per den 31 augusti 2018
Dnr

23.

Bygg- och miljönämndens beslut § 74 - Förslag till revidering av timavgift
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, med flera
Dnr

24.

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 25
september 2018 - Policy för arbetet med internationella kontakter
Dnr KS 18/0011

25.

Revisionsrapport 3/2018 Granskning av arvoden
Dnr KS 18/0373

26.

Förbundsmöte Storsthlm för perioden 2019-2022
Dnr KS 18/0384
Utdragsbestyrkande

54 (56)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-11-07

27.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § - Ändring av regler för utdelning av
Upplands-Bro kommuns stipendier
Dnr KS 18/0387

28.

Cirkulär 18:34 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
Dnr

29.

Inbjudan Modellkommuner - benchmarking för jämställd styrning och
ledning
Dnr

30.

Energimyndigheten - Styrels planeringsomgång 2019-2021
Dnr

31.

Storsthlm - Övergång till ny utskrivningsprocess i enliget med lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - sker 14
november 2018
Dnr

32.

Kallelse till Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes styrelsemöte 9 oktober
2018
Dnr

33.

Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän
Dnr

34.

Inbjudan till SKL:s professionsnätverk inom Demokrati och
medborgardialog
Dnr

35.

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2019
- kommunen
Dnr

36.

Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting
Dnr

37.

Cirkulär 18:32 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
Dnr

38.

Socialnämndens beslut § 78 - Delårsbokslut 2018 med helårsprognos
Dnr

39.

Socialnämndens beslut § 79 - Budgetförslag 2019
Dnr
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40.

Inbjudan - Seminariet "Bostäder till alla – hur svårt kan det vara?" den 1
november 2018 i Stockholm
Dnr

41.

Inbjudan - Webbinariet "Hot, hat och våld mot förtroendevalda" den 17
oktober 2018
Dnr

42.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 - Medborgarförslag om att bygga
ett Idrottens hus i Kungsängen
Dnr

43.

Nominera Sveriges föreningsvänligaste kommunen 2018
Dnr
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