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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§1

2019-01-23

Svar på väckt fråga vid
kommunstyrelsens sammanträde 5
december 2018
Dnr KS 18/0499

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse som svar på
väckt fråga vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05 gällande
ärendehantering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-05 § 54 att ge kommundirektören i
uppdrag att utreda ärendehanteringen kring planuppdraget Tegelhagen. Detta
föranlett av den fråga som väcktes vid sammanträdet att utreda beslut och
process i ärendet. Kommunen har med stöd av - advokatfirma Advokaterna
Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB, låtit granska hanteringen kring antagande
av detaljplanen för Tegelhagen samt innehållet i gällande exploateringsavtal.
Mer specifikt önskade kommunen att följande frågor skulle besvaras.
1. Finns det något i detaljplanen som reglerar utbyggnaden i etapper?
2. Finns det något i exploateringsavtalet som binder parterna vid en given
utbyggnadsordning – etapp och tid?
3. Finns det skäl att tro att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
missletts i fråga om utbyggnad?
Advokatfirmans slutsatser av granskningen av ärendet sammanfattas enligt
följande.
•

•
•
•

Utbyggnaden av bostäder/lokaler på kvartersmark regleras inte i
exploateringsavtalet. Det står exploatören fritt att välja var denne vill
påbörja exploateringen av kvartersmarken. Det föreligger därför inget
avtalsbrott från exploatörens sida. Det finns inte heller något avtalssamband
mellan bilaga 7 i exploateringsavtalet och utbyggnaden av kvartersmark.
Exploatörens åtaganden avseende utbyggnad av allmänna handläggningar
är i exploateringsavtalet inte kopplad till etapper eller utbyggnadsordning.
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadstakt eller utbyggnadsordning, varken
på allmän platsmark eller kvartersmark.
Beslutande organ i Upplands-Bro kommun har inte missletts i frågan om
utbyggnadstakt och utbyggnadsordning.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-05, § 54



Skrivelse från Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 2018-12-05
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-20, § 164



Detaljplan Brogård 1.84 m.fl (Tegelhagen)



Planbeskrivning Brogård 1.84 m.fl (Tegelhagen)



Utställningsutlåtande Brogård 1:84 m.fl (Tegelhagen)



Exploateringsavtal Brogård 1:84 m.fl. med tillhörande bilagor



Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-11-08, §§ 80-91



PM 2018-12-21 Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse som svar på
väckt fråga vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05 gällande
ärendehantering.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden
Mark- och exploateringsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§2

2019-01-23

Budget 2019 för Kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0266

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2019 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar

Särskilda uttalanden
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 om budget 2019 för kommunen.
Nämnder och styrelser ska upprätta en nämndbudget som fördelar den av
Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.
Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140 159 tkr.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp i november 2018.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 december
2018.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2019 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunledningskontorets ledningsgrupp
Samhällsbyggnadschefen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§3

2019-01-23

Uppföljning intern kontroll 2018 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 18/0013

Beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enlig kontrollplanen
2018 godkänns med redaktionell förändring och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 7 mars 2018 om intern kontrollplan för
2018. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklingsoch dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har
vidtagits där det funnits brister.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-12-21

Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enlig kontrollplanen
2018 godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§4

2019-01-23

Slutrapport preventionsprojektet
Dnr KS 18/0531

Beslut
Slutrapport för preventionsprojektet, vilket är finansierat av sociala
investeringsfonden, godkänns.

Sammanfattning
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt med
hjälp av medel från kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
Utbildningskontoret, Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har
tillsammans tagit fram en slutrapport för projektet, se bilaga 1.

Beslutsunderlag


Slutrapport Preventionspaketet den 22 oktober 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018

Förslag till beslut
Slutrapport för preventionsprojektet, vilket är finansierat av sociala
investeringsfonden, godkänns.
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§5

2019-01-23

Medborgarförslag om att stoppa
försäljningen av Villa Skoga
Dnr KS 17/0389

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att
försäljningen av Villa Skoga ska stoppas. Förslagsställaren menar att Villa
Skoga har ett kulturhistoriskt värde för medborgarna i Upplands-Bro och att
om försäljningen sker finns det inga garantier att huset kommer att behållas i
dess ursprungliga skick eller att det på sikt kommer att säljas vidare med risk
att det rivs. Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att
medborgarförslaget skulle överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja
Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga
och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas

Beslutsunderlag


Medborgarförslaget inkommet den 19 december 2017



Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Vänsterpartiet anser att det är under all kritik att medborgarförslaget om att
stoppa
försäljningen av Villa Skoga tas upp till behandling långt efter att försäljningen
är genomförd.”
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

9 (33)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§6

2019-01-23

Medborgarförslag om att inrätta ett
museum i Villa Skogas lokaler
Dnr KS 16/0105

Beslut
Kommunstyrelsen väljer att inte gå vidare med medborgarförslaget då Villa
Skoga inte längre är i kommunal ägo. En detaljplan har arbetats fram där
bevarandet av fastigheten säkerställts.

Sammanfattning
Den 22 mars 2016 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att
ett kommunalt museum inrättats i Villa Skoga. Förslagsställaren menar att
Villa Skoga genom sin historia och läge skulle vara utmärkt för detta, och att
ett museum placerat där skulle kunna förmedla den lokala historian till
kommunens invånare samt kunna komma att bli en turistattraktion. Den 24
mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja
Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga
och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 22 mars 2016



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer att inte gå vidare med medborgarförslaget då Villa
Skoga inte längre är i kommunal ägo. En detaljplan har arbetats fram där
bevarandet av fastigheten säkerställts.

Protokollsanteckning
Kerstin Åkare (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Vänsterpartiet anser att det är under all kritik att medborgarförslaget om att
inrätta ett museum i Villa Skogas lokaler tas upp till behandling långt efter att
försäljningen av huset är genomförd.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§7

2019-01-23

Motion om att hjälpa de som är utsatta
för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck
Dnr KS 17/0189

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalls.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är
anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.
Utbildningsnämnden och Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Både
Socialnämndens och Utbildningsnämndens yttranden drar slutsatsen att
Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens
yrkanden. Socialnämnden har bifallit yrkandet i motionen gällande
framtagande av handlingsplan.
Det kan konstateras att det finns ett pågående arbete svarande mot motionens
yrkanden och motionen föreslås därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag


Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun den 29 maj 2017



Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 21 Dnr UN
18/0031



Utbildningsnämndens yttrande den 27 mars 2018



Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 45 Dnr SN 18/0029



Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck anses besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalls.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Moderaterna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§8

2019-01-23

Motion om handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr KS 17/0203

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalls

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;
”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.”
Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Av
dessa yttranden framgår att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete
som svarar mot motionens yrkanden.

Beslutsunderlag


Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14
juni 2017



Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 20 Dnr UN
18/0030



Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018



Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 44 Dnr SN 18/0028



Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck anses
besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen bifalls

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§9

2019-01-23

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019
Dnr KS 19/0012

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 10

2019-01-23

Redovisning av obesvarade motioner
2019
Dnr KS 19/0011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2019.
För närvarande finns 25 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 11

2019-01-23

Allmänhetens frågestund 2019
Dnr KS 19/0013

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.
2. Frågestunden börjar kl. 18.30.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna.
För att underlätta planering och genomförande av
kommunfullmäktigesammanträdet föreslås att reglerna för allmänhetens
frågestund uppdateras så att frågestunden förläggs till kl. 18.30 i stället för
19:00.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.
2. Frågestunden börjar kl. 18.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 12

2019-01-23

Val av två ledamöter och personliga
ersättare till stiftelsen Lövsta gård
Dnr KS 19/0010

Beslut
1. Till ledamöter i styrelsen utses Lars Axelsson (M) och Kerstin Ahlin
(S).
2. Till ersättare för Lars Axelsson (M) utses Lise-Lott Lundgren (C) och
till ersättare för Kerstin Ahlin (S) utses Juan Chacon (S).

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble
Hembygdsförening och Företagarföreningen huvudmän för stiftelsen Lövsta
gård. Stiftelsen förvaltar Lövsta gård med tillhörande markområdet på ett ur
kulturhistoriskt perspektiv tillfredsställande sätt.
Enligt stiftelsens stadgar utser Upplands-Bro kommun två ledamöter och två
personliga ersättare till styrelsen. Under föregående mandatperiod utsågs
ursprungligen Liselott Lundgren (C) och Lars Axelsson (M) till ledamöter och
Kerstin Ahlin (S) och Maria Johansson till ersättare i styrelsen för Lövsta gård.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2015, § 33

Förslag till beslut
1. Till ledamöter i styrelsen utses XX och XX.
2. Till ersättare för XX utses NN och till ersättare för XX utses NN.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Silversjö föreslår Katarina Olofsson till ordinarie ledamot.
Camilla Janson (S) föreslår Kerstin Ahlin till ordinarie ledamot och Juan
Chacon av ersättare.
Fredrik Kjos (M) förslår Lars Axelsson (M) som ordinarie ledamot Lise-Lott
Lundgren (C) till ersättare

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till ledamöter för Lövsta gård och
också att har begärts sluten votering då det är personval. Ledamöter och
tjänstgörande ersättare får skriva ned max två namn på en lapp som sedan läggs
i en urna. Ordförande och de två justerarna räknar sedan rösterna. Vid
voteringen lämnas 9 röster på Kerstin Ahlin (S), 13 röster på Lars Axelsson
(M), och 3 röster på Katarina Olofsson (SD). Ordförande finner att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kerstin Ahlin (S) och Lars Axelsson (M)
till ledamöter i stiftelsen Lövsta gård. Till ersättare utses Lise-Lott Lundgren
(C) och Juan Chacon (S).

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
Stiftelsen Lövsta gård

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 13

2019-01-23

Val av ledamot och ersättare till
föreningen soldathemmet
Dnr KS 18/0511

Beslut
1. Kommunstyrelsen utser Göran Malmestedt (M) till ledamot i
föreningen Soldathemmet till och med den 31 december 2022.
2. Val av ersättare i föreningen Soldathemmet bordläggs.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är representerad med en ledamot och en ersättare i
styrelsen för föreningen Soldathemmet vid Livgardet i Kungsängen.
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen Ricard Koljo (C) som
ledamot och Göran Malmestedt (M) till dennes ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2015.

Förslag till beslut
XX utses till ledamot och XX utses till ersättare i föreningen Soldathemmet till
och med den 31 december 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår Göran Malmestedt (M) till ordinarie ledamot.
Kerstin Åkare (V) föreslår bordläggning av ersättare.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

De valda
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 14

2019-01-23

Val av ledamöter i näringslivsrådet
Dnr KS 18/0488

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer till ledamöter i
näringslivsrådet under 2019-2022:
Fredrik Kjos (M), ordförande
Martin Normark (L)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Camilla Janson (S)
Maria Brofalk – Ordförande Damernas affärsnätverk
Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro Håbo
Annika Bröms – Svenskt Näringsliv (Regionchef för Stockholm)
Peter Tzintzis – Hotelldirektör för Happy Tammsvik
Hillevi Jinnestrand – Ansvarig chef för Fresenius Kabi
Jens Sjöberg – VD för Xervon
Henrik Roempke – Kontorschef för Sparbanken i Enköping
Karin Åkerblom Lingois – Kontorschef för Handelsbanken
Niklas Grahn – Ansvarig chef för Altia
Anders Geijer – Ansvarig för Västerport E18
Peter Magnusson – Grundaren till Magnusson Petfood
Lars Wikström – Regementsstabschef för Livgardet
Daniel Riesterer – Ordförande för LRF Upplands-Bro
Maria Johansson – Kommundirektör (adjungerad)
Mathias Rantanen – Samhällsbyggnadschef (adjungerad)
Markus Nybom – Näringslivschef (adjungerad)
Nassim Nyholm – Näringslivsutvecklare (adjungerad)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, § 17, reviderade stadgar för
näringslivsrådet. Rådet är ett rådgivande organ som ska verka för utvecklingen
av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.
Det består av tio till tjugo ledamöter och väljs för en period om fyra år, året
efter det då kommunalval ägt rum.
Kommunen har samordningsansvaret för näringslivsrådets verksamhet.
Ordförande utses bland kommunens ledamöter och vice ordförande bland
näringslivets representanter.
Kommundirektören och näringslivschefen är ständigt adjungerade till rådet.
Rådet har rätt att vid behov adjungera ytterligare personer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer till ledamöter i
näringslivsrådet under 2019-2022:
Fredrik Kjos (M), ordförande
Martin Normark (L)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Camilla Janson (S)
Maria Brofalk – Ordförande Damernas affärsnätverk
Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro Håbo
Annika Bröms – Svenskt Näringsliv (Regionchef för Stockholm)
Peter Tzintzis – Hotelldirektör för Happy Tammsvik
Hillevi Jinnestrand – Ansvarig chef för Fresenius Kabi
Jens Sjöberg – VD för Xervon
Henrik Roempke – Kontorschef för Sparbanken i Enköping
Karin Åkerblom Lingois – Kontorschef för Handelsbanken
Niklas Grahn – Ansvarig chef för Altia
Anders Geijer – Ansvarig för Västerport E18
Peter Magnusson – Grundaren till Magnusson Petfood
Lars Wikström – Regementsstabschef för Livgardet
Daniel Riesterer – Ordförande för LRF Upplands-Bro
Maria Johansson – Kommundirektör (adjungerad)
Mathias Rantanen – Samhällsbyggnadschef (adjungerad)
Markus Nybom – Näringslivschef (adjungerad)
Nassim Nyholm – Näringslivsutvecklare (adjungerad)

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Näringslivsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 15

2019-01-23

Val av ledamot i styrelsen för Ragnar
Sellbergs stiftelse
Dnr KS 19/0040

Beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Kjos (M) till ledamot i styrelsen för Ragnar
Sellbergs stiftelse till och med den 31 december 2022

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbers stiftelse och har en
plats i stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen utsåg den 18 mars 2015, KS § 30,
Camilla Janson (S) till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse till och
med den 31 december 2018. Ny ledamot ska därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019



Kommunstyrelsens beslut § 30, 2015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Kjos (M) till ledamot i styrelsen för Ragnar
Sellbergs stiftelse till och med den 31 december 2022.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Vald ledamot

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 16

2019-01-23

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare
i Samhällsbyggnadsutskottet samt
Trygghetsutskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses
Sven-Inge Nylund (S)
Catharina Andersson (S)
Katarina Olofsson (SD)
2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Bordläggning (SD)
3. Till ledamöter i Trygghetsutskottet utses
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
Katarina Olofsson (SD)
4. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses
Seid Alajbegovic (S)
Juan Chacon (S)
Bordläggning (SD)

Sammanfattning
Fyllnadsval av tidigare bordlagda platser i Samhällsbyggnadsutskottet och
Trygghetsutskottet behöver göras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019

Förslag till beslut
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses
XX
2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses
XX
3. Till ledamöter i Trygghetsutskottet utses
XX
4. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses
XX
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses
Sven-Inge Nylund (S)
Catharina Andersson (S)
2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
3. Till ledamöter i Trygghetsutskottet utses
Annika Falk (S)
Mary Svenberg (S)
4. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses
Seid Alajbegovic (S)
Juan Chacon (S)
Johan Silversjö (SD) föreslår Katarina Olofsson (SD) till ordinarie ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet och Trygghetsutskottet, samt att ersättare
bordläggs.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Till samtliga valda ledamöter och ersättare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 17

2019-01-23

Sammanträdestider för
trygghetsutskottet 2019
Dnr KS 19/0046

Beslut
Förslag till sammanträdestider för trygghetsutskottet 2019 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
Beredning (kl. 08:30)

Sammanträde (kl. 10:00)

21 februari

28 februari

10 maj

17 maj

6 september

13 september

22 november

29 november

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsens trygghetsutskott för år 2019.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 januari 2019

Förslag till beslut
Förslag till sammanträdestider för trygghetsutskottet 2019 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
Beredning (kl. 08:30)

Sammanträde (kl. 10:00)

21 februari

28 februari

10 maj

17 maj

6 september

13 september

22 november

29 november

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Ledamöter och ersättare i trygghetsutskottet
Säkerhetschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 18

2019-01-23

Fyllnadsval till Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Dnr KS 18/0443

Beslut
Till ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Kerstin Åkare (V)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen behöver välja in en ledamot på den bordlagd platsen i
arbetsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 januari 2019

Förslag till beslut
Till ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Kerstin Åkare (V)

Beslutet skickas till:
 Ledamöter och ersättare i trygghetsutskottet
 Säkerhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

§ 19 Rapporter
Temaärende



Julia Parkin informerar om EU:s strukturfondspartnerskap
Rafif Makboul Kaleem informerar om Slutrapporten av
preventionsprojektet

Kommundirektörens rapport









Maria Johansson påminner om att nästa sammanträdesdatum är en
heldag med genomgång av nämndernas verksamhetsberättelse.
Ekonomiskt så kommer kommunen ha ett bra resultat med plus 97
miljoner kronor, mycket tack vare exploateringsintäkter.
Befolkningen fortsätter att växa, 28 779 finns nu i kommunregistret.
Växttakten är 4,2 %
Försäkringsupphandling pågår.
Risk- och sårbarhetsanalys görs vid varje ny mandatperiod och det
arbetet har börjat. Det kommer att sammanställas i en
kommungemensam rapport.
Rekrytering av fastighetsstrateg pågår. Efter omorganisation är
säkerhetschefen numera också chef för Internservice.
26 mars är det Demokratidagen
26 april är det Näringslivsgalan

Övriga rapporter


Justerandes sign

Det antecknades att Sven-Inge Nylund (S) deltar från Upplands-Bro i
processen för Storregional systemanalys 2020 inför
transportinfrastrukturens åtgärdsplanering, i enlighet med fördelning av
politisk representation inom Stockholms län. Processen syftar bl.a. till
att finna gemensamma prioriteringar i Stockholm-Mälarregionen inför
kommande beslut om spår- och vägutbyggnader.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 20

Justerandes sign

2019-01-23

Delegationsbeslut

1.

Avskrivning av kundfordran

2.

Beslut angående begäran om allmän handling

3.

Beslut om antagande av leverantör i upphandling av försäkringar

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 21

Justerandes sign

2019-01-23

Anmälningar

1.

Cirkulär 18:48 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

2.

Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting - Hyreshöjning
fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI

3.

Kungörelse beslut om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för anläggning för
biologisk behandling av hästgödsel på fastigheten Håtunaholm 3:1

4.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-11-07

5.

Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp den 19
november 2018

6.

Ny skrift från SKL - Väghållningens juridik

7.

Cirkulär 18:52 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019

8.

Tekniska nämndens beslut § 55 - Sammanträdestider 2019 för Tekniska
nämnden

9.

Cirkulär 18:44 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år

10.

Information om anmälan till Mötesplats Storsthlm 2019

11.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-11-27

12.

Cirkulär 18:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

13.

REK Personer med missbruk/beroende av spel om pengar,
tilläggsöverenskommelse

14.

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

15.

Påminnelse! Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019

16.

Inbjudan och program till Trygghetsdagen

17.

Vägledning om byggemenskaper i bostadsförsörjningen

18.

Inbjudan Forumdag om brottsförebyggande. Polis och kommunledning. 19
februari 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

19.

Inbjudan och preliminärt program konferensen #Sthlmtillsammans 19
februari 2019

20.

Inbjudan till 2019 års VAS råd

21.

Cirkulär 18:63 från Sveriges Kommuner och Landsting Omsorgsprisindex (OPI)

22.

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, sammanträde
den 12 december 2018

23.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB sammanträde med
styrelse den 4 december 2018

24.

Inbjudan till Regionala Miljödagen 2019

25.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56 - Sammanträdestider 2019 för
Kultur- och fritidsnämnden

26.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57 - Aktivitetspark i Råby

27.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54 Uppföljning Intern kontrollplan
2018 för Kultur- och fritidsnämnden

28.

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens valberedning den 17
december 2018

29.

Inbjudan till halvdagsseminarium den 15 februari 2019 - temat
Arlandaregionen, internationell tillgänglighet och global konkurrenskraft

30.

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17
mom. 3-6 och § 28 mom. 5. | Viktig information från SKL och Sobona
(cirkulär)

31.

Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13 | Viktig
information från SKL (cirkulär)

32.

Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16 och 25 och BAL T,
§§ 16 och 24 | Viktig information från SKL (cirkulär)

33.

Cirkulär 18:54 Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10 | Viktig
information från SKL (cirkulär)

34.

Cirkulär 18:57, Överenskommelse om vissa ändringar i
Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6

35.

Cirkulär 18:66, Redovisningsfrågor 2018 och 2019

36.

Cirkulär 18:67 Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

prognos för åren 2018, 2019 och 2020

Justerandes sign

37.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 Medborgarförslag om att skapa en
beybladepark samt turnering

38.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51- Medborgarförslag angående
snöhanteringen på Kungsängen IP för att skapa längdskidspår

39.

Revisionsrapport 5/2018 samt skrivelse

40.

Öppna jämförelser planläggning och tidsåtgång 2018 - jämförelser inom
detaljplaneområdet

41.

Inbjudan till SKL:s kurs i enkätmetodik

42.

Inbjudan till lunchseminarium - Så implementeras Agenda 2030 i
kommuner, landsting och regioner

43.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

44.

Kommundialog riksintressen för kulturmiljövården

45.

Kallelse samt handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB den 4 december 2018

46.

Kallelse samt handlingar till sammanträde med styrelsen för AB
Upplands-Brohus den 4 december 2018

47.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

48.

Kungörelse av förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Norrvatten
sammanträde den 18 december 2018

49.

Kallelse samt handlingar till styrelsesammanträde i Norrvatten den 13
december 2018, NV2018-033

50.

Storsthlm: Priset för NPÖ reduceras med 50% för kommunerna i
Stockholms län

51.

Cirkulär 18:50 från Sveriges Kommuner och Landsting - Kommunala
ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

52.

Utbildningsnämndens beslut § 61 - Revidering av Framtidens förskola och
skola - ramprogram för lokaler

53.

Inbjudan till Nätverk för medborgardialog i komplexa frågor med särskilt
fokus på integration

54.

Meddelande från IFAU - Sociala förmågor allt viktigare på
arbetsmarknaden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

55.

Utbildningsnämndens beslut § 65 - Utse Skolchef

56.

Utbildningsnämndens beslut § 66 - Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2019

57.

Utbildningsnämndens beslut § 59 - Slutrapport Preventionsprojekt

58.

Inbjudan och program samverkansmöte med KPR 9 november

59.

Statligt kommunbidrag avsedd för ensamkommande unga

60.

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

61.

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag

62.

Justerat protokoll från Käppalaförbundet fullmäktiges sammanträde den 18
december 2018

63.

Protokoll från Käppalaförbundets styrelsemöte den 4 december 2018

64.

Inbjudan och program till Trygghetsdagen 2019 - konferens om samverkan
mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete

65.

Justerat protokoll från Norrvatten förbundsstyrelses sammanträde den 13
december 2018

Utdragsbestyrkande
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