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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 31

2017-04-26

Antagande av Detaljplan för
äldreboende och förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
Dnr KS 16/0252

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan för
äldreboende vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för äldreboende vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) i enlighet med 5 kap. 27 §
Plan- och bygglagen (2010:900).
__________

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra plats för ett äldreboende på gräsplanen intill
Lillsjö badväg. Närmast Granhammarsvägen planeras äldreboendet i fem
våningar. Äldreboendet som föreslås är ett vårdboende med 72 platser.
Förskolan som föreslagits i tidigare skeden föreslås utgå vid antagandet av
planen, för att utreda lokalisering och utformning av förskolan ytterligare.
Detaljplanen har varit ute på samråd under november-december 2016 och
granskning i mars 2017. Synpunkterna har sammanställts i en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2012, § 162

•

Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 24 april 2016, §
61

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2017

•

Plankarta, den 7 april 2017

•

Planbeskrivning, den 7 april 2017

•

Samrådsredogörelse, den 24 februari 2017

•

Granskningsutlåtande, den 11 april 2017

Protokollsanteckning
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Lisbeth Waern (M),
Anders Åkerlind (M), och Martin Normark (L) medges lämna följande
protokollsanteckning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 31
”Parkering för besökare på Lilljsöbadet behöver möjliggöras i motsvarande
utsträckning som idag.”
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Planavdelningen
Odalen fastigheter

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 32

2017-04-26

Förvaltade stiftelsers bokslut 2016
Dnr KS 17/0091

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2016 godkänns.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2016. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2016 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2016.
Det fria egna kapitalet uppgår till 40 559,91 kronor.
Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,
Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse.
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2017

•

Förvaltningsberättelser 2016 för kommunens förvaltade stiftelser

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 33

2017-04-26

Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 17/0042

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2016, daterad den 10 april 2016, godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 10 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2017 enligt
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
__________
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Lisbeth Waern
(M), Anders Åkerlind (M), Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD)
deltar inte i beslutet.
________

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en
sammanställd redovisning tagits fram.
Kommunledningskontoret har den 10 april 2017 i förslag till årsredovisning
2016 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning,
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats
med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett resultat på 33,5 mnkr. Balanskravsresultatet är
25,6 mnkr. Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med
10 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen uppfyller
Kommunallagens krav på balans i ekonomin. Redovisningen visar att de av
Kommunfullmäktige uppställda finansiella målen för god ekonomisk
hushållning 2016 har infriats.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 april 2017

•

Årsredovisning för 2016 daterad den 10 april 2017

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 34

2017-04-26

Revisionsberättelser 2016 för stiftelser
som förvaltas av Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 17/0092

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2016 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, UpplandsBro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse, Karl
Fagerströms stiftelse och Lindströmska stiftelsen läggs med godkännande till
handlingarna.
__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Kommunen beslutar om
utdelning ur alla stiftelser utom Lindströmska stiftelsen som har en egen
styrelse. Kommunstyrelsen sköter den ekonomiska förvaltningen. Den
ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet redovisas i särskilt
ärende till Kommunfullmäktige.
Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer
i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det
upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2016.
Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med
godkännande läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2017

•

Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro
kommun

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 35

2017-04-26

Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr KS 17/0101

Beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
__________

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem
aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och
stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom
digitala lösningar.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2017

•

Missiv från SKL

•

Aktieöverlåtelseavtal

•

Anslutningsavtal

•

Aktieägaravtal

•

Bolagsordning

•

Ägardirektiv

Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

SKL Företag AB
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 36

2017-04-26

SKA-plan Vuxenutbildningen 2017
Dnr KS 17/0085

Beslut
Att Kommunstyrelsen fastställer SKA-planen för Vuxenutbildningen.
__________

Sammanfattning
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på eget initiativ
SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar. SKA-planen
bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som utvärdering.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2017
Bilaga 1- SKA-plan vuxenutbildningen

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 37

2017-04-26

Svar på motion om hur de kommunala
skolorna arbetar förebyggande för att
förhindra smittspridning
Dnr KS 16/0077

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Bedömningen är att ansvaret inte ligger på kommunen vid utbrott av en
smittsam sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar
för att ge stöd till landsting, regioner och kommuner gällande bland
annat smittrisker och hälsoundersökningar.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Bedömningen är att ansvaret inte ligger på kommunen vid utbrott av en
smittsam sjukdom. Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar
för att ge stöd till landsting, regioner och kommuner gällande bland
annat smittrisker och hälsoundersökningar.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen ska anta motionen.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Lisbeth Waern (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen att
återremittera för att ytterligare utreda och beskriva kommunens ansvar i det
förebyggande arbetet.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Motionären vill veta närmare hur skolans kommunala rektorer, som är
ansvariga för sin skolas skolhälsovård arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning.
Folkhälsomyndigheten har ett ansvar att ge stöd till landsting, regioner och
kommuner när det gäller bland annat smittrisker och hälsoundersökningar. I
kommunen arbetar personalen inom elevhälsans medicinska insatser under
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 37
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin tur följer Socialstyrelsens
föreskrifter om basalhygien. Därför är det viktigt att personer som arbetar inom
alla former av vård och omsorg konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt
dagliga arbete för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.
Rektorn har det övergripande ansvaret för att ta emot elever oavsett var de
kommer ifrån. Men det är elevhälsans medicinska insats som har ansvaret
gällande hälso- och sjukvårdsfrågorna. Elever som är asylsökande,
anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och så vidare omhändertas enligt ett
särskilt program som Smittskydd Stockholm har ansvar över. Smittskydd
Stockholms arbete innebär att de arbetar förebyggande samt för att minska
spridningen av smittsamma sjukdomar.
Kommunen och skolorna förebyggande arbete bygger på gällande lagar och
förordningar enligt Smittskydd och dessa regleras av smittskyddslagen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2017

•

Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, enligt
Kommunledningskontorets förslag, Johan Tirelands (SD) bifallsförslag samt
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Lisbeth Waern (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) förslag om återremiss.
Ordförande ställer frågan om Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller
om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det då återstår två förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag och Johan Tireland (SD) förslag om att anta
motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 37

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
följande motivering:
”Sverigedemokraterna anser inte att underlaget till förslaget om att anse motion
som besvarad är tillräckligt.
I formuleringarna framgår att huvudansvaret ligger hos landstinget och att
kommuner kan, om de vill, utveckla arbetet kring smittskydd. Det är också det
motionerna vill utreda. Vad har kommunen gjort i arbetet kring smittskydd för
att följa lagen, vad gör kommunen utöver det grundläggande som lagen
fastställer och vilka lokala prognoser samt uppföljningar av resultat finns att
tillgå i kommunal regi. Kort sammanfattat, hur ser arbetet ut på lokal nivå.
I svaret till motion framgår det att vi har lagar att följa och att det inte finns
några krav på egna initiativ till ett bättre och säkrare arbete kring smittskydd i
kommunen. Vi vill således utreda vad som görs och om detta kan förbättras
genom kommunala satsningar. Ett säkert och tydligt sätt att arbete i syfta att
förhindra smittspridning är önskvärt från vår sida, även på kommunal nivå.
Särskilt med hänvisning till folkhälsomyndighetens varning om en dramatiska
ökningen av vissa resistenta bakterier de senaste åren.
Kommun och skola har ett ansvar att tillgodose alla elevers välmående och
hälsa. Lägg märke till att det SKA omfattas när detta fastslås i skollagen,
(2010:800 2 kap 25 §):
”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.””
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 38

2017-04-26

Svar på motion om att utreda hur
kommunens tillgång till vaccin ser ut
Dnr KS 16/0078

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret för tillgången till vaccin inte ligger på kommunens utan på
landstinget. Kommunen följer de rekommendationer som regleras i det
nationella vaccinationsprogrammet genom smittskyddslagen.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret för tillgången till vaccin inte ligger på kommunens utan på
landstinget. Kommunen följer de rekommendationer som regleras i det
nationella vaccinationsprogrammet genom smittskyddslagen.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen ska anta motionen.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med en motion med
förslag att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut på kommunal nivå,
utifrån de samhällsfarliga- och allmänfarliga sjukdomarna. Motionären föreslår
även att om utredningen visar sig vara bristfällig, att utreda en samordnad
inköpsförmåga med landstinget som uppfyller en försörjningsstrategi.
Det finns fler myndigheter som gemensamt arbetar för att förebygga och
hantera att spridning av smittsamma sjukdomar sker.
Från och med 2013 regleras det nationella vaccinationsprogrammet genom
smittskyddslagen. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som omfattas av det
nationella vaccinationsprogrammet, detta efter rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten i sin tur meddelar vilka
föreskrifter för programmet samt vilka grupper som omfattas.
Kommunen har inte ansvar för tillgången till vaccin utan detta ansvarar
landstinget för. Men kommunen kan hjälpa till om det behövs men har själv
inget ansvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 38

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2017

•

Motion: Utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut, inkom den 23
februari 2016

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, enligt
Kommunledningskontorets förslag och enligt Johan Tireland (SD)
bifallsförslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån till eget förslag med följande
motivering:
”Sverigedemokraterna anser inte att underlaget till förslaget om att anse
motionen som besvarad är tillräckligt.
I svaret till motionen framgår det att vi har lagar att följa och att det inte finns
några krav på egna initiativ till ett bättre och säkrare arbete kring tillgången till
vaccin i kommunen. Vi vill således utreda hur tillgången till vaccin ser ut idag
och om detta kan förbättras genom kommunala satsningar, varav vissa vi
föreslår i motionen. Särskilt med hänvisning till folkhälsomyndighetens
varning om en dramatiska ökningen av vissa resistenta bakterier de senaste
åren. Att utreda hur tillgången till vaccin ser ut i dagsläget är således i
kommunmedlemmarnas intresse.””
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande

14 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 39

2017-04-26

Svar på motion om att utreda hur
kommunens förebyggande arbete och
dess åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom ser ut
Dnr KS 16/0079

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret ligger inte på kommunen vid utbrott av en smittsam sjukdom.
Kommunens elevhälsa arbetar med att nyanlända barn ska genomgå en
hälsoundersökning, men det finns inget lagkrav eller några tvingande
åtgärder till att barnet ska genomgå undersökningen innan skolstart.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret ligger inte på kommunen vid utbrott av en smittsam
sjukdom. Kommunens elevhälsa arbetar med att nyanlända barn ska
genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget lagkrav eller
några tvingande åtgärder till att barnet ska genomgå
undersökningen innan skolstart.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunstyrelsen ska anta motionen.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (M) föreslår Kommunstyrelsen att
återremittera för att ytterligare utreda och beskriva kommunens ansvar i det
förebyggande arbetet.

Sammanfattning
Anitha Nygårds (SD) har den 23 februari 2016 inkommen med motionen om
att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott
av smittsam sjukdom ser ut.
Motionären föreslår att det bör tas fram en informationspärm om det inte redan
är framtaget till nyanlända, ensamkommande personer samt personer som
vistas illegalt. I motionen föreslås även hur kommunen ska arbeta med att
uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 39
hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet börjar skolan. Samt utreda hur
kommunens åtgärdsplan ser ut vid utbrott av smittsamsjukdom i någon av
kommunens skolor eller förskolor.
Elevhälsans medicinska insatser arbetar aktivt för att se till att alla nyanlända
barn som kommer ska genomgå en hälsoundersökning. Men för nyanlända
barn finns det inget lagkrav att de ska genomgå en hälsoundersökning innan de
börjar skolan. Undersökningen är frivillig och det finns inga tvingande åtgärder
för att genomgå en undersökning. Om familjer inte önskar delta eller inte
kommer på planerat besök har Elevhälsans medicinska insatser inga
möjligheter att tvinga till besök, det bygger helt på frivillighet. Men
Elevhälsans medicinska insatser arbetar ytterst med att uppmärksamma och nå
att alla nyanlända elever ska genomgång en hälsoundersökning.
När det gäller åtgärdsplan för sjukdomsutbrott följer kommunen de
program/regelverk som Smittskydd Stockholm hanterar för alla Stockholms
kommuner.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2017

•

Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar, inkom den 23
februari 2016

Beslutsgång 1
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, enligt
Kommunledningskontorets förslag, enligt Johan Tireland (SD) bifallsförslag
samt enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Kaj Bergenhill (M), Lisbeth
Waern (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) förslag till
återremiss.
Ordförande ställer frågan om Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller
om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag svarar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet svarar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 39
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster till att ärendet ska avgöras idag och sju
(7) nej-röster till att ärendet ska återremitteras
Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.

Reservation
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det då återstår två förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag och Johan Tireland (SD) förslag om att anta
motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 39
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med
motiveringen:
”Sverigedemokraterna anser inte att underlaget till förslaget om att anse
motionen som besvarad är tillräckligt.
I formuleringarna framgår att huvudansvaret ligger hos landstinget och att
kommuner kan, om de vill, utveckla arbetet kring smittskydd. Det är också det
motionen vill utreda. Vad gör kommunen om smitta utbryter utöver det
grundläggande som lagen fastställer och vilka lokala prognoser samt
uppföljningar av resultat finns att tillgå i kommunal regi. Kort sammanfattat,
hur ser arbetet ut på lokal nivå.
I svaret till motionen framgår det att vi har lagar att följa och att det inte finns
några krav på egna initiativ till ett bättre och säkrare arbete om smittspridning
utbryter i kommunen. Vi vill således utreda vad som görs och om detta kan
förbättras genom satsningar, varav vissa vi föreslår i motionen. Ett säkert och
tydligt sätt att arbete i syfta att förhindra och begränsa smittspridning är
önskvärt från vår sida, även på kommunal nivå. Särskilt med hänvisning till
folkhälsomyndighetens varning om en dramatiska ökningen av vissa resistenta
bakterier de senaste åren.
Kommun och skola har ett ansvar att tillgodose alla elevers välmående och
hälsa. Lägg märke till att det SKA omfattas när detta fastslås i skollagen,
(2010:800 2 kap 25 §):
”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.””
Beslutet skickas till:

•

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 40

2017-04-26

Motion om att kommunen ska
genomföra baskurser i
samhällsintroduktion för nyanlända
Dnr KS 16/0312

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bedömningen är att kommunen i dagsläget, med de insatser som görs,
når syftet med samhällsintroduktionen. Särskilda insatser och stöd om
ytterligare samhällsintroduktion är snarare en fråga av nationell
karaktär.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
3. Bedömningen är att kommunen i dagsläget, med de insatser som görs,
når syftet med samhällsintroduktionen. Särskilda insatser och stöd om
ytterligare samhällsintroduktion är snarare en fråga av nationell
karaktär.
4. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
ska anta motionen.

Sammanfattning
Irené Seth (M) har i en motion inkommen den 19 oktober 2016 föreslagit att
kommunen ska genomföra baskurser i samhällsintroduktion för nyanlända.
Samhällsintroduktionen ska avse flyktingar/asylsökande/invandrare som
kommer till landet och vill stanna eller stannar ett tag. Enligt motionen är det
viktigt att dessa individer ska få veta vad som gäller i Sverige, vad det innebär
att vara svensk och att det viktigaste är att lära sig svenska.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare. Svensk författningssamling 2010:1138

•

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare – Kursplan och
kommentarer – Skolverket ISBN 978-91-87115-64-6
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 40
•

”Hitta Rätt – ett material för ensamkommande” från Information om
Sverige

•

Samhällsintroduktion i 3 steg från Vårljus

•

Motion om att kommunen ska genomföra baskurser i
samhällsintroduktion för nyanlända inkommen 2016-10-19

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett från Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag om att anta motionen. Ordförande ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande besluts gång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X
Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 40
Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag och sju (7) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån till eget förslag.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) reservation.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Frågeställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 41

2017-04-26

Motion om höjning av lärarnas löner
Dnr KS 16/0307

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildningsnämnden med stöd av
Kommunstyrelsen redan aktivt arbetar med kompetensförsörjningen av lärare
där lönen är en del.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildningsnämnden med stöd av
Kommunstyrelsen redan aktivt arbetar med kompetensförsörjningen av lärare
där lönen är en del.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
ska anta motionen.

Sammanfattning
Iréne Seth (M) har i en motion föreslagit att Upplands-Bro kommuns ska ha
som målsättning att lärarlönerna ska ligga högre än rådande avtal och att
kommunen på sikt ska ligga 5 procent högre än de generella avtalen och helst
ännu högre.
Som orsak anges i motionen den svenska skolans försämrade resultat. Irène
Seth (M) anser att en bra lärare är den viktigaste faktorn för elevens resultat.
För Upplands-Bro ska bli en av de bästa skolkommunerna är det viktigt med
bra lärare. Ett medel är att locka till sig bra lärare är högre lön än omgivande
kommuner.
Motionen remitterades till Utbildningsnämnden för yttrande och de har i sitt
beslut från den 21 januari 2017, § 5 redogjort för att de under en längre tid
aktivt arbetat med att höja lönerna för lärarna i Upplands-Bro kommun.
Detta har skett dels genom statsbidrag, t.ex. genom satsningen Lärarlönelyftet,
och dels genom extra budgetanslag.
Satsningarna har gett resultat. 2013 var medellönen för olika lärargrupper i
Upplands-Bro ca 1000 kr lägre än i övriga länet. Nu är skillnaderna mellan
lönerna betydligt mindre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 41
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på Utbildningsnämndens
redovisning av arbetet med lärarnas löner men vill även belysa att det finns fler
motivationsfaktorer som främjar kompetensförsörjning utöver lönen.
Kommunledningskontoret stödjer rektorer och chefer i deras strävan efter att
skapa goda arbetsmiljöer och att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Ett hjälpmedel i det arbetet är den av Kommunstyrelsen antagna strategin för
kompetensförsörjning. (Antagen den 25 januari 2017, Ks §1), där en av
målsättningarna är att ”Vi lyfter skolan”.

Beslutsunderlag
•

Motion från Irène Seth (M) som inkom den 19 oktober 2016

•

Remiss till Utbildningsnämnden för yttrande den 2 november 2016

•

Utbildningsnämndens yttrande den 24 januari 2017,§ 5

•

Kommunstyrelsens strategi för kompetensförsörjning antagen den 25
januari 2017, Ks 1§ 1

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag om att anta motionen. Ordförande ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag till beslut röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 41

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

Avstår

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslagt och sju (7) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 41
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Kjos
(M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders
Åkerlind (M) och Martin Normark (L) förslag.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Irène Seth (M)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 42

2017-04-26

Motion om möjlighet till NPF- test
(Neuropsykiatriska funktionsvarianter)
Dnr KS 16/0308

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen om möjlighet till NPF- tester är besvarad med hänvisning till
Utbildningsnämndens yttrande med kartläggning/beskrivning av hur
kommunen jobbar med barn med Neuropsykiatriska funktionsvarianter.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen om möjlighet till NPF- tester är besvarad med hänvisning till
Utbildningsnämndens yttrande med kartläggning/beskrivning av hur
kommunen jobbar med barn med Neuropsykiatriska funktionsvarianter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår att Kommunstyrelsen
ska anta motionen.

Sammanfattning
Irène Seth (M) har i en motion föreslagit att Upplands-Bro kommun ska
erbjuda alla barn och föräldrar som vill ha en tidig NPF- test, möjlighet till det.
För barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsvarianter) är en tidig test,
eventuells diagnos och insatser avgörande för framgång i barnets utbildning.
Genom att erbjuda test förbättras alla barns studiesituation.
Utbildningsnämndens uppfattning är att möjligheterna till tidig
bedömning/kartläggning redan finns.
Både på förskolan och i skolan finns det fastlagda och kommunövergripande
rutiner för hur man i de pedagogiska verksamheterna ska kartlägga
barns/elevers behov när man känner oro för ett barns/elevs utveckling. Där
finns också underlag för hur vårdnadshavares perspektiv ska tillföras
kartläggningen/bedömningen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Motion om möjlighet till NPF- test som inkom den 19 oktober 2017

•

Remiss till Utbildningsnämnden den 2 november 2016
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 42
•

Utbildningsnämndens yttrande den 24 januari 2017, UN § 7

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunledningskontorets förslag och ett enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag om att anta motionen. Ordförande ställer förslagen
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag till beslut röstar ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och
Martin Normark (L) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Anna Norberg (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X
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Fortsättning § 42
Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) ja-röster enligt Kommunledningskontorets
förslag och sju (7) nej-röster till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L)
förslag.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) reservation.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Irène Seth (M)

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Ta bättre vara på
kommunens kultur- och fornminnen
Dnr KS 16/0095

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat och kommer att beaktas i Kultur- och
fritidsnämndens arbete med förstärkning av de kulturhistoriska miljöerna under
år 2017.
__________

Sammanfattning
Den 9 mars inkom ett medborgarförslag från Andreas Jardelid som föreslår att
kommunen bättre kan ta vara på sina kultur- och fornminnen, genom att till
exempel röja sly, gräs och träd. Förslagsvis med de kommunala
sommarjobben.
Kommunfullmäktige överlämnade den 23 mars 2016, förslaget till
Kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslaget remitterades till Kultur och
fritidsnämnden och Tekniska nämnden för yttrande den 1 april 2016, inför
beslut i Kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget är mycket relevant och
instämmer med förslagställaren om vikten att bättre ta vara på kultur- och
fornminnen inom kommunen. I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2017
finns medel avsatta för att förstärka kontorets arbete med de kulturhistoriska
miljöerna. Medborgarförslaget kommer att beaktas i det kommande arbetet.
Tekniska nämndens yttrande
Avstår från att yttra sig med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens
skötselplaner för kultur- och fornminnen.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2017, KFN § 7

•

Skrivelse från Tekniska kontoret den 20 oktober 2016

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 23 mars 2016. Kf § 29

•

Medborgarförslag som inkom den 9 mars 2016
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
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Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor år 2017
Dnr KS 17/0019

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Justerandes sign

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge
/Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson (S)

AB Vårljus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms
länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms och
Uppsala läns
luftvårdsförbund

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

Mälarens
vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Kerstin Arvidsson (C)

Kommuninvest
ekonomisk förening

Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 44
2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:
•

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Conny Timan (S)

•

Till ersättare nomineras Carl Tesch (M)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
•

Till ledamot i styrelsen nomineras: Helena Austrell

•

Till ersättare i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)

•

Till revisor nomineras: Karl Öhlander

•

Till revisors ersättare nomineras: Ann Jansson

• Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S)
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen.
Vid partiöverlägganingarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse
om att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som
ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där
endast en ordinarie ledamot representerar kommunen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Respektive bolag eller förening
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Rapporter

Temaärende
•
•

E.ON berättar om sin verksamhet
Polisen kring medborgarlöften och samverkansöverenskommelser

Kommundirektörens rapport
•
•
•
•

Verksamheternas aktiviteter under påsklovet
Terrorattentatet den 7 april 2017
Polisens lokaler
Befolkningsutveckling

Samhällsbyggnadschefens rapport
•
•
•

Justerandes sign

Parkeringsautomaterna i Kungsängens centrum
Björknäs camping
Presentation av Nöjd-kund-index (NKI)-rapport
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33 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 46

Justerandes sign

2017-04-26

Delegationsbeslut

1.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 februari 2017
till den 28 februari 2017

2.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 februari
2017 till den 28 februari 2017

3.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 februari 2017
till den 28 februari 2017

4.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattad mellan den 1 mars 2017
till den 31 mars 2017

5.

Beslut angående tillsvidareanställning fattad mellan den 1 mars 2017 till
den 31 mars 2017

6.

Beslut angående timavlönad anställning fattad mellan den 1 mars 2017 till
den 31 mars 2017

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheters styrelsesammanträde
2017-03-14

2.

Ortnamn och namnvård nr 6 - God ortnamnssed, Lantmäteriet-rapport
2016:9, i ny omarbetad upplaga

3.

Rapport ESF – på egna eller andras villkor?

4.

Information - Lättare att få extratjänster i kommunen

5.

Rapporten Räkna med kulturarvet

6.

Sammanträdesplan 2018 för SKL

7.

Information om beslut om statsbidrag för regional lärlingsutbildning för
vuxna och lärlingsvux i kombination med SFI

8.

Cirkulär 17:12 - Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

9.

Information om branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till
kulturmiljöer i skogsbruket

10.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus 201703-14 samt protokoll från sammanträde 2016-12-06

11.

Cirkulär 17:08- Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar

Justerandes sign

12.

Revisionsrapport - Social trygghet och elevhälsa

13.

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB 2017-03-14 samt protokoll från sammanträde
2016-12-06

14.

Dagordning och protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB
Vårljus 2017-02-15

15.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 - Intern kontrollplan 2017

16.

Protokoll från Norrvattens styrelsesammanträde 2017-02-09

17.

Årsredovisning 2016

18.

Öppna jämförelser - planläggning och tidsåtgång

19.

Tekniska nämndens beslut § 7 - Uppdrag att utveckla
Kretsloppsverksamheten
Utdragsbestyrkande
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20.

Kallelse till Kommuninvests föreningsstämma (inkl. Årsredovisning 2016)

21.

Möjlighet till dialog med Utredningen om kommunal planering för
bostäder (N 2017:4)

22.

Beslut om statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med SFI
för bidragsperiod 1, första halvåret 2017

23.

Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsesammanträde 2017-03-14

24.

Svar med anledning av samråd om ny översiktsplan för Upplands Väsby
kommun

25.

Svar med anledning av samråd om ny översiktsplan för Ekerö

26.

Skrivelse gällande krav om att behålla kontanthantering i bankerna

27.

Information om Migrationsverkets updrag att anvisa kommuner att ta emot
nyanlända

28.

Information - Riksintressen för friluftsliv

29.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 5 - Utredningsuppdrag
kulturhistoriska byggnader

30.

Krav på bordläggning av detaljplaneändring nr 1605 för Svartviks strand
(Gjuteritomten), Kungsängens Kyrkby 2:164

31.

Utbildningsnämndens beslut § 14 - Verksamhetsberättelse 2016

32.

Bygg- och miljönämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2016

33.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2016
kultur- och fritidsnämnden

34.

Bostadsmarknadsenkäten 2017 - Länsstyrelsens rapport

35.

Information och förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets
lägenheter

36.

Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2017-02-20

37.

Kallelse till AB Vårljus årsstämma den 2 maj 2017

38.

Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2017-03-21

39.

Cirkulär 17:11 - Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL
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40.

Kallelse till AB Vårljus årsstämma 2017-05-02

41.

Tekniska nämndens beslut §13 - Omfördelning av investeringsmedel 2017

42.

Tekniska nämndens beslut §14 - Trafik- och tillgänglighetsprogram 2017

43.

Protokoll från centrala samverkansgruppen, 2017-01-13

44.

Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2017-04-05
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