KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2019-05-22

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 29 maj 2019, 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 22 maj kl. 08:30 i
Gemaket
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Jan Stefanson (KD) & Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagden 4 juni 2019, kl. 09:30

Temaärende –

Käppalaförbundets verksamhet
Mälardalsrådet

Beslutsärenden
1.

Remissvar prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet
i Stockholmsområdet
KS 19/0256
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Region Stockholms remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag i denna tjänsteskrivelsen 15 maj
2019.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

2.

Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen
KS 18/0152
Förslag till beslut

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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för enstaka
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets
förslag.

3.

Antagande av detaljplan för Ekhammar 4:214
KS 15/0309
Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar
4:214 godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet
med Plan- och bygglagen (2010:900).

4.

Markanvisningsavtal för Köpmanvägen (del av
Härnevi 1:71)
KS 19/0155
Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro
kommun och Ab Upplands-Brohus godkänns.

5.

Markanvisningsavtal för Korsängen etapp 1
KS 19/0269
Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Korsängen 1:28
godkänns.

6.

Svar på Motion om ekodukter i Upplands-Bro
KS 17/0173
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som
sitt eget till Kommunfullmäktige.
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7.

Svar på motion - Nystart för brunna
KS 15/0785
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Bifalla motionen.

8.

Svar på Motion om giftermål med minderåriga
KS 18/0080
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna
tjänsteskrivelse.
2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att
komplettera befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga
med ett avsnitt om barnäktenskap.

9.

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun för
2018
KS 18/0475
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att xxx tilldelas kommunens interna
miljöstipendium för 2018.

10. Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och
förskolor
KS 18/0465
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen
som innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra
överstigande lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag
där ersättning kan ges i två nivåer upp till ett maxbelopp
alternativt upp till den faktiska kostnaden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska ges
tillfälle att senast den 24 september 2019 yttra sig om
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modellen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå
modellen för fullmäktige.

11. Svar på remiss av promemorian Förslag till en
nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
KS 19/0139
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets
yttrande som sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

12. Rekommendation till kommunernas om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
KS 18/0530
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om
gemensam finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter.

13. Svar på medborgarförslag om ny busshållplats vid
Sandhagsrondellen
KS 18/0447
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att det planeras en
ny hållplats vid Kockbackarondellen. Region Stockholm (SL) vill
dock inte förlänga busslinjen in på Kockbackavägen.

14. Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng
vid idrottsplatsen i Kungsängen
KS 18/0317
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och
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fritidsnämnden tar med sig synpunkter om geografisk placering om
frågan blir aktuell i framtiden.

15. Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice
KS 16/0326
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om
obegränsad ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska
beviljas först efter en individuell bedömning samt att det kan strida
mot likställighetsprincipen.

16. Undertecknande av anvisningar på bankräkningar,
plusgiro mm
KS 19/0240
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och
plusgiro-betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och
liknande handlingar undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- 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
- ekonomiassistent Githa Forsman

17. Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm - firmatecknare
KS 19/0239
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
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två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av
följande personer:
• Kommundirektör Ida Texell
• 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 Ida Texell

18. Ansökan till sociala investeringsfonden - STudiebron
KS 19/0236
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8
mnkr ur sociala investeringsfonden för projektet Studiebron.

19. Handlingsplan för finskt förvaltningsområde
KS 19/0173
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Handlingsplan för minoritetsspråken antas.

20. Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret Attunda
KS 19/0227
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för
2018 års verksamhet.
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21. Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019
KS 19/0007
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos
godkänns.

22. Direktiv till budget 2020 och plan för 2021-2022
KS 19/0008
Förslag till beslut
Handlingar i ärendet skickas ut senare.

23. Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun
KS 19/0281
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns
flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas i kommunen.

24. Svar på Revisionsrapport - Granskning av
upphandling i Upplands-Bro kommun
KS 19/0267
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande
som svar på revisionsrapporten kring granskning av kommunens
upphandling.

25. Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro kommun
KS 19/0264
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Digitaliseringsstrategin antas.
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26. Entledigande av Lisa Edwards (C) som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet
KS 19/0295
Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet.

27. Val av ny ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet efter
Lisa Edwards (C)
KS 19/0296
Förslag till beslut
Christina Brofalk (C) utses till ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Rapporter
Delegationsbeslut
Avskrivning av kundfordringar
Beslut angående begäran om allmän handling
Försäljning av iPads till förtroendevalda
Begäran om allmänna handlingar - anbud UH-18-74
Begäran om allmän handlingar - anbud UH 18-74

Anmälningar
Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen |
Viktig information från SKL, cirkulär 19:16
Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m.
(2019-03-21) | Viktig information från SKL, cirkulär 19:14
Protokollsutdrag konstituerande möte Storsthlms styrelse - Val till
ledningsgruppen för Vård- och omsorg i samverkan, VIS
Protokollsutdrag konstituerande möte Storsthlms styrelse - Val till
Stockholmsregionens Europaförening 2019-2022
Protokoll från Region Stockholms regionfullmäktiges sammanträde § 43 2019
- Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, LS 2017-1512
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Kallelse till ordinarie fiskestämma Örnäs-Lillsjöns Fiskevårdsområde samt
fiskeriplan och verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse för 2018
Bygg- och miljönämndens beslut § 24 - Samråd detaljplan för Säbyholm (del
av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505
Bygg- och miljönämndens beslut § 25 - Samrådsyttrande gällande ändring av
detaljplan för Brogård 1:88, Nr 0315Ä
Äldre- och omsorgsnämndens beslut §28 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 januari 2019
Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 8 - Projektansökan till social
investeringsfonden
Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 13 - Systematiskt kvalitetsarbete
(SKA-plan) Vuxenutbildningen 2019
Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 15 - Sammanträdestider för
Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott
Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 16 - Genomförande av begränsad
auktorisation inom vuxenutbildningen
Skrivelse till Fredrik Kjos angående förslag om lokalt tiggeriförbud
AB Vårljus styrelseprotokoll från 20 mars 2019
Inspirationsseminarium med fokus på kommunal ekonomi
Revisionsrapport - Granskning av upphandling i Upplands-Bro kommun
Anmälningsärende från Mälardalsrådet - Rapport om kunskapsunderlag om
kompetensförsörjningen och styrningen av högre lärosäten i StockholmMälarregionen
Länsstyrelsens beslut angående dispens för elmotor i Örnässjön och Lillsjön,
Upplands-bro kommun
Föredragningslista samt handlingar till Mälardalsrådets rådsmöte den 10 maj i
Örebro
Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 - Viktig information från
SKL, cirkulär 19:20
Brev om Ineras nya styrelseordförande
Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB 2019
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AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion
- Viktig information från SKL (cirkulär)
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision Viktig information från SKL (cirkulär)
Protokoll från Upplands-Bro Kommunföretag AB, sammanträde 2019-02-26
förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2019-03-19
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 8 april 2019
Inbjudan till SKLs Budgetdag 2019
Prolongering av notkopieringsavtal 2019 - Viktig information från SKL,
Cirkulär 19:01
Socialnämndens beslut § 40 - Rapportering av ej verkställda och verkställda
beslut per den 31 januari 2019
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 8 april 2019
Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-04-26
Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 - Viktig information från SKL,
cirkulär 19:21
Kungörelse gällande Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde den 21
maj 2019
Stämmohandlingar för Kommuninvest föreningsstämma 2019
Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och
kommunerna
Inbjudan från SKL - Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni
Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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