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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 22

2019-03-06

Verksamhetsberättelse 2018 för
Kommunstyrelsen
Dnr KS 19/0002

Beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen daterad den 7
februari 2019 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2019.

Särskilda uttalanden
Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört
med budget på 124,9 mnkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av
tomträtter med 2,1 mnkr och exploateringsintäkter med 128 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen daterad den 7
februari 2019 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2019.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 23

2019-03-06

Uppföljning intern kontroll 2018
Dnr KS 19/0100

Beslut
Uppföljning av nämnderna och bolagens interna kontrollplaner 2018 godkänns.

Sammanfattning
Nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter
genom att:
- Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
- Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens
riskanalyser
- Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
- Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll.
Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för 2018 och följt upp
dessa. 2018-års interna kontrollplaner togs fram i en gemensam struktur och
har även följts upp på ett likartat och strukturerat sätt med stöd av
verksamhetssystemet Stratsys. Inför 2019 har arbetet utvecklats vidare med
fokus på risk- och väsentlighetsanalyser av identifierade risker, ur vilka sedan
kontrollmoment lyfts över till den prioriterade interna kontrollplanen för 2019.
För 2018 har också de två bolagen, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB införlivats i uppföljningen. Bolagen gör numera sin
interna kontroll i samma verksamhetssystem som de kommunala nämnderna.
Kommunledningskontoret anser att arbetet med intern styrning och kontroll
genom den gemensamma strukturen och samordningen som sker från kontorets
sida borgar för ett fortsatt utvecklat arbete med verksamheternas olika
processer och de risker som identifierats i dessa.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019.

Förslag till beslut
Uppföljning av nämnderna och bolagens interna kontrollplaner 2018 godkänns.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 24

2019-03-06

Revisionens granskning av hanteringen
av statsbidrag och EU-bidrag
Dnr KS 19/0016

Beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-28 överlämnas som
kommunstyrelsens yttrande över Revisorernas granskning av hantering av
statsbidrag och EU-bidrag.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens hantering av riktade
stats- och EU-bidrag. Den sammantagna bedömningen är att kommunens
arbete med dessa bidrag fungerar väl men brist på formella strukturer minskar
transparensen och potentiellt även möjligheten till ansvarsutkrävande. I vissa
fall saknas även en tydlig formell rätt att ansöka om bidragen för funktioner
som idag gör det. EU-bidrag söks i begränsad omfattning då det saknas
erfarenhet av detta inom tjänstepersonorganisationen.
Revisionen lämnar fyra rekommendationer till Kommunstyrelsen för vilka man
vill ha svar på från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-28

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 januari 2019, överlämnas
som Kommunstyrelsens yttrande över Revisorernas granskning av hantering av
statsbidrag och EU-bidrag.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 25

2019-03-06

Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa
Dnr TN 19/0023

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1,
undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.
För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk
föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3
Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och
miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare
samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök.
Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av
att avgift för byggvatten även regleras i 13.4.
Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga
paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare,
mätarbrunn, bokat besök eller enhet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16



Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign



Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

8 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 26

2019-03-06

Socialnämndens taxor och avgifter år
2019
Dnr KS 19/0073

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019
inom socialkontorets verksamheter.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text
”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår
kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i
månaden för dem som redan är ekonomiskt svag.
Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En
höjning som ytterst slår mot barnen.
Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja
priserna.
En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina
utsatta medborgare.”

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per
tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Beslutsunderlag


Socialnämndens beslut § 9 – Avgifter och taxor 2019 (från
sammanträde den 31 januari 2019)



Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018.



Bilaga – Avgifter och taxor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019
inom socialkontorets verksamheter.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar avslag till beslutet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 27

2019-03-06

Äldre- och omsorgsnämndens taxor
och avgifter år 2019
Dnr KS 19/0094

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och
avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) deltar ej i beslutet

Reservationer
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text
”Det är en skam att höja avgifterna för matlådor till de som är svagast i vår
kommun. Tre måltider per dag innebär en kostnadsökning av ca 270 kr i
månaden för dem som redan är ekonomiskt svag.
Det är en skam att föreslå en höjning av avgiften till familjerådgivningen. En
höjning som ytterst slår mot barnen.
Det behövs inte en indexjustering av avgifterna, det är ett falskt sätt att höja
priserna.
En kommun som 2018 gick med över 100 M i vinst behöver inte pungslå sina
utsatta medborgare.”

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per
tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Beslutsunderlag


Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 – Taxor och avgifter 2019
(från sammanträde den 28 januari 2019)



Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november
2018.



Bilaga – Avgifter och taxor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och
avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar avslag till beslutet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Äldre- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 28

2019-03-06

Ansökan till sociala investeringsfonden
- Kom i Jobb 2019-2020
Dnr KS 19/0093

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 3 800 000 kronor från den sociala
investeringsfonden för projektet ”Kom i jobb 2019/2020”.

Sammanfattning
Ansökan till den sociala investeringsfonden för medel till projektet ” Kom i
jobb 2019/2020” är en gemensam ansökan från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret i syfte att främja inkludering och
integration på såväl arbetsmarknaden som i samhället. Projektets målgrupp är
de individer som står utanför arbetsmarknadens och som uppbär ekonomiskt
bistånd av kommunen. Syftet är att främja egen sysselsättning och ökad
livskvalitet för dessa individer samtidigt som kommunen åtnjuter minskade
kostnader.
Ansökan avser 3 800 000 kronor från den sociala investeringsfonden till en
resursförstärkning om två heltidstjänster som kommer att arbeta med ett
helhetsperspektiv på de insatser som erbjuds målgruppen med en nära kontakt
med företag i syfte att få fram och behålla arbetsplatser, matcha klient med
lämpligt arbete samt ansvara för kontinuerlig uppföljning.
Denna ansökan har behandlats i både Socialnämnden och Gymnasie- och
arbetslivsnämnden där beslut har tagits om att överlämna ansökan till
Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2019.



Ansökan till sociala investeringsfonden – Kom i jobb

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 3 800 000 kronor från den sociala
investeringsfonden för projektet ”Kom i jobb 2019/2020”.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Socialnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 29

2019-03-06

Ansökan till sociala investeringsfondenHållbar skola
Dnr KS 19/0115

Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden med
en summa om 2 400 000 kronor årligen under tre års tid, totalt
7 200 000 kronor till projektet ”Hållbar skola”.
2. Projektet ska löpande återrapporteras till Gymnasie- och
Arbetslivsnämnden. Om det behövs har nämnden rätt att göra
förändringar i projektplanen.

Sammanfattning
UBG önskar med detta projekt skapa en modell för samverkan med andra
aktörer inom kommunen. Främjande, förebyggande och motverkande faktorer i
projektet är att arbeta genom flera kanaler och utifrån flera perspektiv
samtidigt. Detta förutsätter ett arbete genom redan befintliga verksamheter och
kanaler. Viktiga aktörer att samverka med är socialkontoret,
kommunledningskontorets funktioner för trygghet och social hållbarhet, kulturoch fritidskontoret, andra skolor, arbetsmarknadsenheten och kommunala
aktivitetsansvaret [KAA] samt polis, samfund, företag, föreningar och familjer.
Projektet ska leda till ett synsätt där hela människan är i fokus, med en
förståelse för elevens livssituation och bakgrund.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen beviljar denna
ansökan ur den sociala investeringsfonden med en summa om 7 200 000
kronor fördelat på tre år.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019



Projektbeskrivning Hållbar skola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden med en
summa om 2 400 000 kronor årligen under tre års tid, totalt 7 200 000 kronor
till projektet ”Hållbar skola”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår en kompletterande punkt i beslutet
2. Projektet ska löpande återrapporteras till Gymnasie- och
Arbetslivsnämnden. Om det behövs har nämnden rätt att göra
förändringar i projektplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag.
Han frågar först om Kommunstyrelsen kan bifalla det liggande förslaget. Han
finner bifall. han frågar därefter om Kommunstyrelsen kan bifalla Lisa
Edwards (C) tilläggsförslag. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Trygghetsutskottet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 30

2019-03-06

Reviderat reglemente för Kommunala
pensionärsrådet
Dnr KS 19/0095

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett forum för ömsesidigt samråd med
kommunen och för pensionärsföreningar i kommunen. Syftet med kommunala
pensionärsrådet är att diskutera frågor som rör pensionärer. I nuvarande
reglemente ska rådet ha minst en representant från Socialnämnden.
Syftet med revidering av tidigare antaget reglemente är att istället Äldre- och
omsorgsnämnden ska finnas representerade i rådet då frågor som tillhör äldreoch omsorgsnämndens verksamhetsområde behandlas. Detta reglemente har
även ett annat utseende för att skapa enighet med kommunens övriga
reglementen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet.

Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Socialnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden
PRO Kungsängen och Bro
SPF Vikingarna
Kalevala seniorer

Utdragsbestyrkande

16 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 31

2019-03-06

Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering
Dnr KS 17/0388

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in
Beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna
lånas i biblioteket.
2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en
Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag
och ser gärna att en förening genomför förslaget.

Sammanfattning
Den 19 december lämnades ett medborgarförslag in vilket ombad kommunen
att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag
med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år.
Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i
TV.
Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet
Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan
åldrarna 9–14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. Ansvariga för
projektet har meddelat att de gärna köper in beybladebanor som vid intresse
kan lånas i biblioteket. Kommunen har däremot ingen möjlighet att fatta beslut
om att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag
ser gärna att en förening, som kan söka stöd från kommunen, genomför
förslaget.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019



Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018

Utdragsbestyrkande

17 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in
beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna
lånas i biblioteket.
2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en
Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag
och ser gärna att en förening genomför förslaget.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Biblioteket

Utdragsbestyrkande

18 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 32

2019-03-06

Motion om tiggeriförbud
Dnr KS 17/0253

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger förslaget.

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) har i en motion inkommen den 1 september 2017 föreslagit
att kommunledningskontoret får i uppdrag att:



ta fram förslag på utformning av ett tiggeriförbud för Upplands-Bro
ta fram förslag på regelverk för att förhindra att olovliga boplatser
uppstår och permanentas i Upplands-Bro.

Anledningen som anförs i motionen är att accepterat tiggeri inte löser
grundproblematiken för de som tigger samt att det finns risk för att det skapas
social oro och polarisering.
Vellinge kommun införde ett förbud mot tiggeri på vissa offentliga platser.
Efter att underinstanserna underkänt förbudet har Högsta
förvaltningsdomstolen i ett avgörande kommit fram till att förbudet får
tillämpas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kommunen inte
behöver visa att det förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar ett
förbud. Kommunens tiggeriförbud är geografiskt begränsat och kan inte anses
som onödigt eller obefogat långtgående. Förbudet är dessutom tillräckligt
tydligt utformat, möjligt att tillämpa och strider inte heller mot ordningslagen.
I och med Högsta domstolens avgörande finns praxis på hur ett tiggeriförbud
kan se ut för att det ska kunna få tillämpas varför det finns förutsättningar för
att ta fram ett förslag på utformning av ett tiggeriförbud i Upplands-Bro
kommun. Då olovliga boplatser har ett nära samband med tiggeri är det
lämpligt att se över även denna fråga inom ramen för samma uppdrag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse KS 17/0253 från den 14 januari 2019



Motion om tiggeriförbud inkommen den 1 september 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ålägger kommunstyrelsen att
formulera ett uppdrag i enlighet med motionen. Kommunfullmäktige anser
därmed motionen besvarad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet bordläggs.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag om bordläggning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är
bordläggning. Han frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta och
finner bifall.

Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Frågeställaren
Kommundirektör
Kanslichef
Utvecklingschef
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

20 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 33

2019-03-06

Motion om Bostad åt alla / Hem för alla
Dnr KS 18/0112

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Reservation
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text
”Vänsterpartiet anser att kommunen kan göra mycket mer än vad som gjorts
hittills när det gäller att försörja kommunen med bostäder åt alla våra invånare.
Kommunledningskontoret anser att det mesta vi föreslår är redan sådant som
man arbetar med. Men vi ser inte att det finns tillräckligt med bostäder som
våra medborgare har tillgång till för en rimlig kostnad. Vi ser inte heller att nya
bostadsområden planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad
och blandad befolkningsstruktur.
Vi ser absolut inga initiativ till att skapa alternativa boendeformer som t.ex.
kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.”

Sammanfattning
Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 19 mars 2018 att
Kommunfullmäktige ger Upplands-Brohus i uppdrag att
-

Bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder
för rimlig kostnad
- Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden
och placeras i kollektivtrafiknära lägen.
- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en
balanserad och blandad befolkningsstruktur.
- Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas
som t.ex. kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.
- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning
alltid ingå.
Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor
bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag


Justerandes sign

Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019.
Utdragsbestyrkande

21 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande

22 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 34

2019-03-06

Motion om att bo bra också som årsrik i
Upplands-Bro
Dnr KS 18/0256

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) reserverar sig enligt följande text
”Socialdemokraterna konstaterar att liberalernas motionsförslag går helt i linje
med det arbete som bedrivs i Upplands-Bro och ständigt ska utvecklas efter
målgruppens behov, det är bra. Dock borde åldern för garanterat
biståndsbedömt boende vara 80+.”

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i UpplandsBro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta
del av motionen för yttrande.
Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende
85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till
kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för
70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för
attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro.
Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin
tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende
85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer
utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över
av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i
revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete.
Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret
vid detaljplanearbete.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro
kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018

Utdragsbestyrkande

23 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens
yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att motionen bifalls.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till att motionen bifalls med revidering att
åldern för rätt till vårdboende ändras till 80+

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.
Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Det ena är Martin
Normarks (L) förslag att bifalla motionen, och det andra är Camilla Jansons (S)
förslag att bifalla motionen med revidering att åldern för rätt till vårdboende
ändras till 80+. Ordförande ställer dessa förslag mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs där de som önskar besluta enligt Martin
Normarks (L) förslag säger ”Ja” och de som önskar besluta enligt Camilla
Jansons (S) förslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 10 Ja-röster och 6 Nejröster.

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Utdragsbestyrkande

24 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-03-06

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Kerstin Åkare (V)

X

Anna Norberg (MP)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Marcus Sköld (M)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande

25 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 35

2019-03-06

Motion om mensskydd
Dnr KS 18/0127

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att det är landstinget som ansvarar för
ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten.

Reservation
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text
”Vi ser med besvikelse att kommunstyrelsen inte ser rättviseaspekten när det
gäller mensskydd för skolflickor.
I Österåker beslutades att flickor skulle kunna hämta mensskydd antingen hos
skolsköterskan (vilket redan gäller) och hos ungdomsmottagningen.
Det blev väldigt lyckat!
Det skulle kunna bli väldigt bra även hos oss!”

Sammanfattning
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år
i kommunen.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag från landstinget men landstinget ska bekosta
dess verksamhet, där mensskydd ingår.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.



Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24
mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då det är landstinget som
ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kerstin Åkare (V)

Utdragsbestyrkande

27 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 36

2019-03-06

Motion om fältassistenter
Dnr KS 17/0313

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad hänvisning till att kommunen redan bedriver åtgärder
för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt med
förebyggande syfte.

Reservation
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt följande text
”Kommunen har idag hyrt in personal från Fryshuset som gör ett utmärkt jobb
med ungdomarna de möter. Men de hinner bara med ca en fjärdedel av de
ungdomar som idag är på väg åt fel håll. För att nå alla de ungdomar som på
något sätt behöver styras i rätt riktning behöver vi, enligt trygghetssamordnare
Björn Svensson, minst 4 fältassistenter som permanent arbetar i vår kommun.
Med egna fältassistenter får vi möjligheter att på ett proaktivt och långsiktigt
sätt kunna samarbeta med både företagare och olika myndigheter. Då kan vi på
bästa sätt hjälpa våra ungdomar in, på en väg som innebär framtidstro och tro
på den egna förmågan att skapa sig ett värdigt liv.”

Sammanfattning
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter från Kerstin Åkare,
Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra
fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar
som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en
framtid.
Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de
åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det
inte finns behov att anställa fyra fältassistenter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.



Motion om fältassistenter den 21 oktober 2017.

Utdragsbestyrkande

28 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-03-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad hänvisning till att kommunen redan bedriver åtgärder
för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt med
förebyggande syfte.

Yrkande
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt kontorets förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kerstin Åkare (V)

Utdragsbestyrkande

29 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 37

2019-03-06

Val av ledamot i Hemvärnsrådet
Dnr KS 19/0057

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146) har kommunen rätt att utse
minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Hemvärnsrådet är ett organ för medinflytande inom hemvärnet och dess syfte
är att ge förtroendevalda ombud tillfällen att diskutera frågor av betydelse för
hemvärnet.
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen Ricard Koljo (C) till
kommunens representant i Hemvärnsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Den valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret
Hemvärnsrådet
Akten

Utdragsbestyrkande

30 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 38

2019-03-06

Val av ombud till föreningen Sveriges
Ekokommuner
Dnr KS 19/0105

Beslut
Mattias Peterson (C) och Nicola Björk, miljö- och hållbarhetsstrateg, utses till
ombud vid föreningen Sveriges Ekokommuners årsmöte och extra
föreningsstämma.

Sammanfattning
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för
kommuner i form av en ideell förening. Där hanteras gemensamma strategiska
frågor rörande en långsiktigt hållbar utveckling.
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Sveriges Ekokommuner och dess
verksamhet genom av medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två
ombud, varav en politiker och en tjänsteperson. Ombuden utses för den
mandatperiod som gäller för ledamot i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Mattias Peterson (C) och Nicola Björk, miljö- och hållbarhetsstrateg, utses till
ombud vid föreningen Sveriges Ekokommuners årsmöte och extra
föreningsstämma.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Sveriges Ekokommuner
De valda
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

31 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 39

2019-03-06

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

Beslut
1. Val av ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet bordläggs.
2. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses Johan Tholander (SD).

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har en bordlagd ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet
och en i Trygghetsutskottet. Därför behöver ett fyllnadsval göras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) föreslår
1. Val av ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet bordläggs.
2. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses Johan Tholander (SD).

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Valda personer

Utdragsbestyrkande

32 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 40

2019-03-06

Rapporter

Temaärende


Representanter från Fryshuset presenterar sin verksamhet.

Kommundirektörens rapporter



Justerandes sign

Karl Öhlander informerar om arbetet med mobila enheter för
förtroendevalda.
Mathias Rantanen informerar om invigning av Torget i Kungsängens
centrum, planerad till 18 maj.

Utdragsbestyrkande

33 (37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 41

Justerandes sign

2019-03-06

Delegationsbeslut

1.

Miljösamverkan Stockholm - förlängd samverkansöverenskommelse
2019-2022

2.

Försäljning av fordon inom VA-verksamheten

3.

Beslut gällande utlämnande av allmän handling

4.

Begäran om utlämnande av allmän handling, upphandling
Dataskyddsombud

5.

Friköp av tomträtter, halvår 2 2018

6.

Ärende gällande 4.1 Lönetillägg med hänvisning till KS
delegationsförteckning nr 3.3.1 U35 från 180525

7.

Antagning till vård- och omsorgsutbildning VT-19

8.

Antagning till grund- och gymnasiekurser P1-2 våren 19

9.

Antagning till SFI omvårdnad grundkurs VT19

10.

Antagning till yrkesförare VT19

11.

Antagning till externa anordnare start p1 2019

12.

Delegationsbeslut angående begäran om allmän handling

13.

Ändring av delegationsbeslut försäljning av fordon inom VAverksamheten

14.

Avskrivning av kundfordran

15.

Överklagande av mark och miljödomstolens dom i mål nummer M 748117

16.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-11-13 gällande utvidgat
strandskydd, Beteckning 511-53095-2017

17.

Delegationsbeslut utlämning
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Anmälningar

1.

Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 9 januari
2019

2.

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den
18 december 2018

3.

Intern kontroll - För förtroende, trygghet och utveckling

4.

Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp den 17
december 2018

5.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 1 - Sammanträdestider för
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

6.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 4 - Delegationsordning för
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

7.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 5 - Utse skolchefer

8.

Protokoll Centrala samverkansgruppen 2018-11-26

9.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2018-08-27

10.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2018-09-24

11.

Arbetsgivardeklaration på individnivå - Viktig information från SKL,
cirkulär 19:02

12.

Vägledning - Digital infrastruktur i den fysiska planeringen

13.

Påminnelse om inbjudan till 2019 års VAS råd

14.

Protokoll från Upplands-Bro kommunföretag AB, årsstämma den 15 juni
2018

15.

Protokoll från Upplands-Bro kommunföretag AB, extra bolagsstämma den
18 januari 2019

16.

Ekonomirapporten, december 2018

17.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-12-11

18.

AB Vårljus styrelseprotokoll den 5 december 2018

19.

Protokoll från Upplands-Bro kommunföretag AB, extra bolagsstämma 18
januari 2018

20.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-01-19
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21.

Inbjudan till Kommuninvest föreningsstämma 2019

22.

Prolongering av notkopieringsavtal 2019 - Viktig information från SKL,
Cirkulär 19:01

23.

Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom
räddningstjänsten - Viktig information från SKL, cirkulär 19:04

24.

Storsthlms nyhetsbrev #1 2019

25.

Utbildningsnämndens beslut § 4 - Revidering delegationsordning 2019

26.

Utbildningsnämndens beslut § 2 - Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2019

27.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-01-22

28.

Ändring av delegationsbeslut försäljning av fordon inom VAverksamheten

29.

Avskrivning av kundfordran

30.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 2 - Inrättande av kvalitetspris
2019

31.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 3 - Projektansökan till social
investeringsfonden

32.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 8 - Budget

33.

Internränta för år 2020 - Viktig information från SKL, cirkulär 19:5

34.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 9 Redovisning av Socialnämndens
intern kontrollplan 2018

35.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 Taxor och avgifter

36.

Kallelse till rådsmöte den 10 maj 2019, Mälardalsrådet

37.

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med
civilsamhället

38.

Inbjudan till Bostadsforum den 22 februari 2019 - Demografi,
bostadsinvesteringar och infrastruktur - tre forskare ger sin bild av
Stockholmsregionens framtid

39.

Inbjudan - Demokratidagen 2019 den 3 april i Stockholm

40.

Inbjudan till nätverk för att pröva och utveckla medborgarbudget för
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demokratisk och social hållbarhet
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41.

Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i
Upplands-Bro kommunföretag AB

42.

Rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) - Köp av
verksamhet 2017

43.

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den
29 januari 2019

44.

Inbjudan till inspirationsseminariet EU och framtidsfrågorna - med
Europaparlamentsvalet i fokus, den 4 april 2019
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