KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2018-11-02

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 7 november 2018, kl. 14:00
Plats: Gemaket
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 31 oktober kl. 08:30 i
Gemaket.
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Martin Normark (L) och Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 13 november 2018, kl. 09:00

Temaärende – Stockholmsenkäten
Beslutsärenden
1.

Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro
kommuns stipendier [Sid 2]
KS 18/0387
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier
uppdateras enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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2.

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro
kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla
[Sid 7]
KS 18/0261
Förslag till beslut
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan UpplandsBro 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.

3.

Strategi för ett socialt hållbart Bro [Sid 51]
KS 18/0401
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
följande:
Strategin för ett socialt hållbart Bro antas.

4.

Yttrande över revisionens granskning av
förebyggande arbete mot oegentligheter [Sid 86]
KS 18/0272
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till revisorerna i enlighet med
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11.

5.

Delårsbokslut januari-augusti 2018 med
helårsprognos [Sid 117]
KS 18/0191
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos
godkänns.
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6.

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
[Sid 245]
KS 18/0134
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.

3 (13)

KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2018-11-02

7.

Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019
[Sid 252]
KS 18/0190
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19
kronor och 60 öre (19:60).

8.

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm – firmatecknare
[Sid 254]
KS 18/0410
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:
• 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
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9.

Undertecknande av anvisningar på bankräkningar,
plusgiro mm [Sid 256]
KS 18/0411
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och
plusgiro-betalningar, 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

10. Granskning Brunna park [Sid 258]
KS 18/0096
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse av
ärendet.

11. Förslag till revidering av timavgift för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken, med flera [Sid 263]
KS 18/0405
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår
Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1270 kr i
följande taxor:
• 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
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
revideringarna att ska gälla från den 1 januari 2019.

12. Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter [Sid 296]
KS 18/0406
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.

13. Reglemente med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och samtliga nämnder [Sid 314]
KS 18/0415
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.

14. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen [Sid 326]
KS 18/0416
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.
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15. Reviderat reglemente för valnämnden [Sid 336]
KS 18/0417
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.

16. Reviderat reglemente för tekniska nämnden [Sid 341]
KS 18/0418
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.

17. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden
[Sid 447]
KS 18/0419
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.

18. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
[Sid 352]
KS 18/0420
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.
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2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella
ändringar i reglementet, som inte innebär några ändringar i
sak.

19. Inrättande av äldrenämnd, antagande av reglemente
för äldrenämnden samt reviderat reglemente för
socialnämnden [Sid 358]
KS 18/0421
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
X antal.
3. Reglemente för äldrenämnden antas i enlighet med bilaga 1,
att börja gälla den 1 januari 2019.
4. Antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden fastställs till
X antal.
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.

20. Upphävande av utbildningsnämnd, inrättande av
barn- och grundskolenämnd, inrättande av gymnasieoch arbetslivsnämnd samt antagande av reglementen
[Sid 366]
KS 18/0422
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 antal.
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Reglemente för barn- och grundskolenämnden antas i
enlighet med bilaga 1, att börja gälla den 1 januari 2019.
En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars huvudsakliga
ansvarsområden kommer att vara X, inrättas från och med
den 1 januari 2019.
Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och
arbetslivsnämnden fastställs till X antal.
Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas i
enlighet med bilaga 2, att börja gälla den 1 januari 2019.
Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella
ändringar i reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

21. Upphävande av kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott
[Sid 374
KS 18/0423
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver arbetsmarknadsutskottet.
2. Kommunstyrelsen upphäver hållbarhetsutskottet.

22. Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och
trygghetsutskott under kommunstyrelsen [Sid 375]
KS 18/0424
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
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utskotten samt förslag till reviderad delegationsförteckning
för kommunstyrelsen.

23. Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 20182022 [Sid 376]
KS 18/0425

24. Sammanträdestid för kommunfullmäktige december
2018 [Sid 377]
KS 17/0153
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktiges sammanträde för december 2018 flyttas från
den 19 december till den 12 december.

Rapporter
Delegationsbeslut
Antagning till externa anordnare start P5 2018
Polisanmälan stöld valmaterial
Organisation för säkerhetsskyddschef
Delegationsbeslut, Resa utanför Sverige
Planavtal för Ålsta/Aspvik/Ensta
Villkorsändring av tidigare beslutat borgensåtagande

Anmälningar
Käppalaförbundets förslag till beslut gällande slutlig fördelning av årsavgifter,
2018-06-14, KS 2018-158
Cirkulär 18:35 från Sveriges Kommuner och Landsting - Preliminär utjämning
för år 2019
Inbjudan till Grön Stad 2018
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Introduktion till
medborgarbudget
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Kungörelse av förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten
sammanträde 16 oktober 2018
Cirkulär 18:36 från Sveriges Kommuner och Landsting - Sänkt premie för
TGL-KL 2019
Justerat protokoll från Norrvatten förbundsstyrelsens möte 2018-09-19,
NV2018-034
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 - Returnering av arbetsmiljöansvar i
Blåhuset
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Återuppbyggnad av fastighet vid
Lillsjön
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Verksamhetsrapport augusti 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 42 - Budgetförslag 2019
Tekniska nämndens beslut § 47 - Budgetförslag nämnd år 2019
Tekniska nämndens beslut § 49 - Delårsrapport augusti 2018 Tekniska
nämnden
Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte 11 september 2018
Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB styrelsemöte 11
september 2018
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 25 september
2018 - Ändrade sammanträdestider för utbildningsnämnden i oktober och
november 2018
Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-09-25
Kallelse samt dagordning till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 16 oktober 2018
Kallelse samt dagordning till sammanträde med styrelsen för AB UpplandsBrohus den 16 oktober 2018
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 25 september
2018 - Verksamhetsrapport augusti 2018
Bygg- och miljönämndens beslut § 76 - Förslag till nämndbudget 2019 byggoch miljönämnden
Bygg- och miljönämndens beslut § 75 - Delårsrapport och helårsprognos per
den 31 augusti 2018
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Bygg- och miljönämndens beslut § 74 - Förslag till revidering av timavgift för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken, med flera
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 25 september
2018 - Policy för arbetet med internationella kontakter
Revisionsrapport 3/2018 Granskning av arvoden
Förbundsmöte Storsthlm för perioden 2019-2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut § - Ändring av regler för utdelning av
Upplands-Bro kommuns stipendier
Cirkulär 18:34 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
Inbjudan Modellkommuner - benchmarking för jämställd styrning och ledning
Energimyndigheten - Styrels planeringsomgång 2019-2021
Storsthlm - Övergång till ny utskrivningsprocess i enliget med lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - sker 14 november
2018
Kallelse till Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes styrelsemöte 9 oktober 2018
Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän
Inbjudan till SKL:s professionsnätverk inom Demokrati och medborgardialog
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2019 kommunen
Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:32 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
Socialnämndens beslut § 78 - Delårsbokslut 2018 med helårsprognos
Socialnämndens beslut § 79 - Budgetförslag 2019
Inbjudan - Seminariet "Bostäder till alla – hur svårt kan det vara?" den 1
november 2018 i Stockholm
Inbjudan - Webbinariet "Hot, hat och våld mot förtroendevalda" den 17
oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 - Medborgarförslag om att bygga ett
Idrottens hus i Kungsängen
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Nominera Sveriges föreningsvänligaste kommunen 2018

Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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