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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 61

2019-05-29

Remissvar prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet i Stockholmsområdet
Dnr KS 19/0256

Beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Region Stockholms remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag i denna tjänsteskrivelsen 15 maj 2019 med
ändring att ”den ökande trafiken på E18” stryks.

Sammanfattning
Region Stockholm har fått möjlighet att inkomma till regeringen med en
redovisning av analys och prioriteringar avseende det regionala tillväxtarbetet
inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS). En arbetsgrupp
under ledning av Region Stockholm med representanter för Länsstyrelsen i
Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har tagit fram ett förslag till
redovisning i dialog med berörda aktörer. Underlaget har nu skickats för
yttrande till kommunerna.
Storsthlm har yttrat sig i eget yttrande 2019-05-09 S/19/0068-4. Upplands-Bro
kommun ställer sig bakom Storsthlms yttrande men kommunen vill därutöver
lyfta några för kommunen angelägna frågor i det lokala och regionala
tillväxtarbetet.
•
•
•

Behovet av en ökad flexibilitet och möjligheter till lokal anpassning i
regelverk för strandskydd
Kapaciteten gällande pendeltågstrafiken till Bro samt den ökande trafiken
på E18 är begränsande faktorer för kommunens utveckling.
Påtaglig kapacitetsbrist rörande elförsörjning hämmar utbyggnad av både
nya bostadsområden och företagsetableringar.

Beslutsunderlag





Denna tjänsteskrivelse 15 maj 2019
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS2050
Region Stockholm – utkast 15 april 2019 – Prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2027
Storsthlms yttrande 9 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Region Stockholms remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag i denna tjänsteskrivelsen 15 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) föreslår att förslaget till beslut bifalls med ändring att ”den ökande trafiken
på E18” stryks.
Anna Norberg (MP) föreslår att punkt 1 om strandskyddet stryks.

Yrkande
Martin Normark yrkar bifall till Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S),
Annika Falk (S), och Conny Timan (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag till beslut med ändring att ”E18 som tillväxthinder” stryks.

Protokollsanteckning
Anna Norberg (MP) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Miljöpartiet ställer sig bakom det föreslagna remissvaret bortsett från punkten
som gäller frågan om strandskydd. Miljöpartiet förordar istället ett fortsatt
utökat strandskydd om 300 meter för att skydda dricksvatten-, djur- och växtliv
samt allmänhetens tillgång sjönära miljöer.”
Kerstin Åkare (V) ansluter till Miljöpartiets protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Region Stockholm, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 62

2019-05-29

Taxa för engångsbesök på
Kretsloppscentralen
Dnr KS 18/0152

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av
körkort eller besökskort.
Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen.
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per
dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att ärendet bordläggs.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är bordläggning.
Han frågar om ärendet ska avgöras idag. Han finner att Kommunstyrelsen
bordlägger ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 63

2019-05-29

Antagande av detaljplan för Ekhammar
4:214
Dnr KS 15/0309

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag att se över hur lösningen
för infart och utfart på Bygdebårdsvägen kan anordnas på ett trafiksäkert sätt.

Reservation
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) reserverar sig enligt följande text
”Socialdemokraternas ställningstagande grundar sig i tekniska nämndens beslut
där de anser att en utfart/infart på Bygdegårdsvägen är olämplig av
trafiksäkerhetsskäl. Tekniska nämnden är kommunens facknämnd i UpplandsBro.”

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka
fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta
en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om enkelt
planförfarande. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och
ett granskningsutlåtande.

Beslutsunderlag


Beslut om planuppdrag, KS SBU § 15, 5 mars 2014,



Plankarta, 3 maj 2019



Planbeskrivning, 10 maj 2019



Samrådsredogörelse, 14 april 2019



Granskningsutlåtande, 10 maj 2019

Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214
godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Planoch bygglagen (2010:900).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) föreslår att bifalla punkt 1 i sin helhet och bifalla punkt 2 med undantag av
utfart/infart till Bygdegårdsvägen. Utfart ska ske till Klostervägen.
Jan Stefanson (KD) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag att se över
hur lösningen för infart och utfart på Bygdebårdsvägen kan anordnas på ett
trafiksäkert sätt.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är återremiss.
Han frågar om ärendet ska avgöras idag. Han finner att Kommunstyrelsen
återremitterar ärendet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Fastighetsägaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 64

2019-05-29

Markanvisningsavtal för Köpmanvägen
(del av Härnevi 1:71)
Dnr KS 19/0155

Beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Ab Upplands-Brohus godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi
1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda
möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi
1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar.
Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september
2016. Efter samrådstiden har ärendets handlingar bearbetats efter de
synpunkter som inkom under samrådstiden. Resultatet är att plankartan styr
placeringen av byggnaderna, storlek samt höjd.
Markansvingsavtalet ersätter tidigare avtal, vilket godkändes 2014-12-17.
Nytt förslag har upprättats för att utförandetiden antagen detaljplan har löpt ut.

Beslutsunderlag


ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162



Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158



Förslag till markanvisningsavtal den 10 oktober 2014



Behovsbedömning, den 4 november 2015



Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019



Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019



Planbeskrivning, den 23 januari 2019



Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019

Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Ab Upplands-Brohus godkänns.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

AB Upplands-Brohus
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 65

2019-05-29

Markanvisningsavtal för Korsängen
etapp 1
Dnr KS 19/0269

Beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Korsängen 1:28 godkänns.

Sammanfattning
Kommunen har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Odalen
Fastigheter AB. Avtalstiden för samarbetet med bolaget löpte ut i december
2018 utan att parterna inom ramen för markanvisningen nått fram till en
lagakraftvunnen detaljplan och ett köpekontrakt. Sedan dess har samtal förts
mellan parterna för att finna en väg framåt för ett förnyat samarbete. Mark- och
exploateringsavdelningen gör bedömningen att kommunen bör förnya
samarbetet med Odalen med stöd av upprättat förslag till markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag


Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor den 25 april 2019



Godkänt markanvisningsavtal för Korsängen 1:28, den 30 mars 2017

Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Korsängen 1:28 godkänns.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Odalen Fastigheter AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 66

2019-05-29

Svar på Motion om ekodukter i
Upplands-Bro
Dnr KS 17/0173

Beslut
Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter,
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars att överlämna
Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja
passage för både djur- och växtliv.

Beslutsunderlag





Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019
Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019
Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10
maj 2017
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2019-05-29

Svar på motion - Nystart för brunna
Dnr KS 15/0785

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Bifalla motionen.

Sammanfattning
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för
Brunna.
Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska
nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan.
Samhällsbyggnadsutskottet valde att istället bifalla motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019



Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019



Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag
Viby 19:3



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till
preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Bifalla motionen.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Liberalerna i Upplands-Bro kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2019-05-29

Svar på Motion om giftermål med
minderåriga
Dnr KS 18/0080

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna
tjänsteskrivelse.
2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att komplettera
befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga med ett avsnitt om
barnäktenskap.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 27 februari 2018
till Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ska införa tydliga riktlinjer
och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska
separeras från sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande
barn. Samt att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap
där minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.
Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig där förslag ges att
Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med barn och unga kompletteras
med ett avsnitt om barnäktenskap. Socialkontoret är positiv till att kommunen
ska arbeta förebyggande med ökad kunskap om barnäktenskap.
Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag


Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27
februari 2018



Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 69

2019-05-29

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro
kommun för 2018
Dnr KS 18/0475

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hemtjänsten och Skolbespisningen tilldelas
kommunens interna miljöstipendium för 2018.

Sammanfattning
På kommunstyrelsen den 3 februari 2016 beslutades att inrätta ett
miljöstipendium för Upplands-Bro interna miljöarbete enligt §10 med Dnr KS
15/0838. I beslutet framgick att finansiering sker via den av kommunstyrelsen
beslutade klimatkompensationen, samt att förslag på stipendiat lämnas av
kommunens verksamheter. Stadgar finns och enligt dessa ska stipendiet
användas till vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande
åtgärder.
Stipendiet är i första hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö
och syftar till att öka medvetenheten om vikten av att skydda och bevara
miljön.
2017 delades stipendium ut till Emil Spanos, kock på Norrboda förskola för
hans genuina intresse att laga god och näringsrik mat med utgångspunkt från en
hållbar utveckling för framtida generationer. Emil fick samma år även silver
som årets förskolekock samt brons i White Guide Junior - årets förskolekök.
För 2018 har 6 bidrag inkommit. Samtliga nomineringar visar på en
långsiktighet i sitt arbete, ett genuint intresse och vilja till att positivt påverka
vår miljö och öka miljömedvetenheten i samhället. Det finns god potential att
förbättra kommunens miljöarbete, och de nomineringar som inkommit för 2018
kan väl anses föregå med gott exempel och fungera som inspiration för
kommunens samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



3 februari 2016, §10 Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro
kommuns interna miljöarbete, Dnr KS 15/0838



24 april 2013, KS §50, Förslag till Upplands-Bro kommuns
klimatväxlingsmodell, Dnr 2013-000194



27 februari 2019, Ansökan till miljöstipendium



10 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium



18 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium



25 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium
Utdragsbestyrkande
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28 janurari 2019, Ansökan till miljöstipendium



26 februari 2019, Ansökan till miljöstipendium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att xxx tilldelas kommunens interna
miljöstipendium för 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår att Hemtjänsten och Skolbespisningen tilldelas
kommunens interna miljöstipendium för 2018.

Beslutsgång
Partierna kom efter samråd med ett konsensusbeslut om att tilldela hemtjänsten
och skolbespisningen stipendiet.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga kontor
AB Upplands-Brohus

Utdragsbestyrkande
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§ 70

2019-05-29

Ersättningsmodell för extra lokalbidrag
för skolor och förskolor
Dnr KS 18/0465

Beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som
innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande
lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i
två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska
kostnaden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Utbildningsnämnden samt Gymnasieoch arbetslivsnämnden ska ges tillfälle att senast den 24 september
2019 yttra sig om modellen innan kommunstyrelsen fattar beslut om att
föreslå modellen för fullmäktige.

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

Sammanfattning
Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln
om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande
verksamhet.
Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den
huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens
genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen).
Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till
den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet
för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter
lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket
för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska
lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället
taket för ersättning.
Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift
och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en
liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms
vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.
Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De
särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering
Justerandes sign
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av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av
kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då
ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i
förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola,
det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i
takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är
att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa
incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Gymnasie- och arbetslivsnämndens ska
inkluderas i remissen.

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 förvaltningens
förslag till beslut med tillägg att Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska
inkluderas i remissen.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) tillåts lägga följande protokollsanteckning
”Socialdemokraterna avstår ställningstagande och inväntar
Utbildningsnämndens samt Gymnasie- och arbetslivsnämndens yttrande.”

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Kommundirektör
Utbildningsnämnd
Kommunjurist
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§ 71

2019-05-29

Svar på remiss av promemorian
Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige
Dnr KS 19/0139

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som
sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) har remitterat Ds 2019:4: Förslag till
en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige till bland annat
Upplands-Bro kommun för synpunkter senast den 22 maj 2019. På grund av att
Kommunstyrelsen inte sammanträder förrän 29 maj 2019 har kommunen
beviljats anstånd att inkomma med yttrande senast 30 maj. Av den anledningen
föreslås paragrafen justeras omedelbart.
Förslaget innebär att institutionen ska inrättas som en ny myndighet under
regeringen. Dess övergripande uppdrag blir att självständigt främja
säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Kommunledningskontorets yttrande tillstyrker Kulturdepartementets förslag i
stort men ser med oro på inrättandet av fler mindre myndigheter med särskilda
uppdrag och de kostnader som det medför.

Beslutsunderlag


Regeringskansliets promemoria Ds 2019:4 Förslag till en nationell
institution för mänskliga rättigheter i Sverige



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2019



Kommunledningskontorets yttrande den 10 april 2019

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som
sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Regeringskansliet, Kulturdepartementet
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§ 72

2019-05-29

Rekommendation till kommunernas om
gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Dnr KS 18/0530

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Reservation
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S),
och Anna Norberg (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges kommuner och
Landsting att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
(vilket innefattar tillexempel kvalitetsregister och brukarundersökningar) samt
den nationella samordningen av kunskapsstyrning till en kostnad av maximalt
19,5 mnkr årligen. Detta innebär en kostnad på cirka 1,95 kr/invånare/år i
kommunen.
Finansieringen gäller för fyra år (2020–2023) och kostnaden ska fördelas per
kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun och de fyra
största kommunerna kommer få en rabatt på 10 procent. Det finns en uttalad
avsikt i styrelsens beslut att rekommendationens finansiering och organisering
ska permanentas, vilket innebär att kommunerna såväl som staten kommer att
bidra med finansiering långsiktigt.
Upplands-Bro kommun ska meddela sitt ställningstagande till SKL senast den
15 juni 2019.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2019



Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att rekommendationen från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s
rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se
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§ 73

2019-05-29

Svar på medborgarförslag om ny
busshållplats vid Sandhagsrondellen
Dnr KS 18/0447

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att det planeras en ny
hållplats vid Kockbackarondellen. Region Stockholm (SL) vill dock inte
förlänga busslinjen in på Kockbackavägen.

Sammanfattning
Den 12 november 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om ny
busshållplats vid Sandhagsrondellen. Förslagsställaren skulle vilja att det fanns
en närmare hållplats till exempel vid Sandhagsrondellen. Förslagsställaren
hänvisar till att det är mer än 400 personer som skulle få nytta av den nya
hållplatsen och att bussen bara skulle ta två minuter längre tid.
Kommunen håller med om att områdena runt Kockbackavägen behöver få
närmare till busshållplats. Det är dock Region Stockholm (tidigare Landstinget)
och inte kommunen som ansvarar för kollektivtrafiken, och de anser att det
skulle förlänga körtiderna för mycket på linje 555 att köra in på
Kockbackavägen. Kommunen har därför istället jobbat med att hitta lämplig
plats för ny hållplats på Enköpingsvägen.
Kommunen har nu planerat och projekterat nya hållplatser (en i vardera
riktningen) på Enköpingsvägen, nära Kockbackarondellen. Projektet finns med
i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. Samhällsbyggnadskontoret
hoppas ha pengar till att bygga hållplatserna och gång- och cykelvägen nästa
år, 2020.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019



Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018 § 132 att lämna
över förslaget till Kommunstyrelsen för beslut



Medborgarförslag om ny busshållplats, inkom den 12 november 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att det planeras en ny
hållplats vid Kockbackarondellen. Region Stockholm (SL) vill dock inte
förlänga busslinjen in på Kockbackavägen.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Förslagsställaren
Utdragsbestyrkande

24 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 74

2019-05-29

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen
Dnr KS 18/0317

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Reservation
Kerstin Åkare (V) reserverar sig enligt eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för
fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många
fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna
på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle
även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att motionen bifalls.

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

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

26 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 75

2019-05-29

Medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice
Dnr KS 16/0326

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad
ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en
individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen.

Sammanfattning
Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett
odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna
serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att
införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser
förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som
det gynnar den enskilde individen.
Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till
socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska
göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan
komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala
tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt
medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot
likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019



Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63



Inkommet medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3
november 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad
ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en
individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Frågeställaren
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§ 76

2019-05-29

Undertecknande av anvisningar på
bankräkningar, plusgiro mm
Dnr KS 19/0240

Beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn
- ekonomiassistent Githa Forsman

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen besluta hur
bank- och checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton,
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. Med
anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn
- ekonomiassistent Githa Forsman
Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
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De utsedda
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§ 77

2019-05-29

Underskrifter av skrivelser, avtal,
kontrakt och borgensförbindelser mm firmatecknare
Dnr KS 19/0239

Beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
 Kommundirektör Ida Texell
 Utvecklingschef Karl Öhlander
 Ekonomichef Roger Sundholm
 Personalchef AnnCatrin Brattström
 Kommunikationschef Sara Eklind
 Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
 Ekonomichef Roger Sundholm eller
 Kommundirektör Ida Texell

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny
Kommunstyrelse valts och ny ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande har utsetts behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

 Kommundirektör Ida Texell
 Utvecklingschef Karl Öhlander
 Ekonomichef Roger Sundholm
 Personalchef AnnCatrin Brattström
 Kommunikationschef Sara Eklind
 Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
 Ekonomichef Roger Sundholm eller
 Kommundirektör Ida Texell

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

De utsedda.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 78

2019-05-29

Ansökan till sociala investeringsfonden
- Studiebron
Dnr KS 19/0236

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron.

Sammanfattning
Arbetet inom det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett
skoluppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar tillbaka
till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta krävs ett
brett och tätt samarbete med flera olika instanser inom kommunen.
Projektidén Studiebron bygger på att starta upp en fysisk verksamhet under
dagtid – en mötesplats där ungdomar kan få hjälp av olika professioner utifrån
sina behov och sitt nuläge. Idén utgår ifrån resultatet ifrån ett av Sveriges
största EU-finansierade projekt #jagmed där just en bra mötesplats har varit en
av de bästa framgångsfaktorerna för att få ungdomar tillbaka till gymnasiet.
Projektet som beräknas pågå i 1,5 år beräknas kosta 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 79

2019-05-29

Handlingsplan för de lagstadgade
minoritetsspråken
Dnr KS 19/0173

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Handlingsplan för minoritetsspråken antas.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det
finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda
lagstadgade rättigheter.
Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes
ytterligare. Kommunerna har t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
Därför har vi tagit fram en handlingsplan som ska bli ett verktyg för att
underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska
samverka i fortsättningen. Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har
tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består
av Kultur- och fritidskontoret, Utbildningskontoret, Kommunledningskontoret
samt Socialkontoret.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Handlingsplan för minoritetsspråken antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 80

2019-05-29

Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret
Attunda
Dnr KS 19/0227

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2018 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2018 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2018.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2019.



Revisorernas granskningar och revisionsberättelse 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 81

2019-05-29

Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019
Dnr KS 19/0007

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) deltar ej i beslutet.
Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet.
Anna Norberg (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Byggoch miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr,
Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8
mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5
mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Beslutet skickas till:







Justerandes sign

Samtliga nämnder
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens Garage AB
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 82

2019-05-29

Direktiv till budget 2020 och plan för
2021-2022
Dnr KS 19/0008

Beslut
1. Direktiv till budget 2020 och plan för 2021–2022 enligt
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
godkänns.
2. Nämnderna ska lämna budgetförslag till Kommunstyrelsen som
innehåller förslag på effektiviseringar i verksamheterna.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), och Conny Timan
(S) deltar ej i beslutet.
Kerstin Åkare (V) deltar ej i beslutet.
Anna Norberg (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Här ingår att besluta om direktiv för
hur kommunens arbete med budgeten ska bedrivas.
Samtliga nämnder ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan samt
beskriva verksamheterna med utgångspunkt från direktiven. Nämnden ska
också upprätta förslag till investeringsbudget för 2020 och plan för 2021–2022
där fokus ska vara på reinvesteringar. Förslagen ska innehålla förslag på
effektiviseringar av nämndernas verksamheter. Ledande vid effektiviseringsarbetet ska vara fokus på förnyelse.
Bolagen ska fastställa en budget för 2020. En preliminär budget för 2020 ska
delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2019.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019.

Förslag till beslut
1. Direktiv till budget 2020 och plan för 2021–2022 enligt
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
godkänns.
2. Nämnderna ska lämna budgetförslag till Kommunstyrelsen som
innehåller förslag på effektiviseringar i verksamheterna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Beslutet skickas till:






Justerandes sign

Nämnderna
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Kommunrevisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 83

2019-05-29

Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun
Dnr KS 19/0281

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som
vägleder när det ska flaggas i kommunen med komplettering att även 8 mars
ska inkluderas i kommunens flaggdagar.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun ansvarar för flaggning i Kungsängens centrum och i
Bro centrum. Kommun saknar en flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas
och därför har kommunledningskontoret tagit fram en policy som beskriver,


de allmänna flaggdagarna som regeringen har beslutat.



särskilda flaggdagar för kommunen.



ansvar för drift och underhåll.

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige antar
flaggpolicyn.

Beslutsunderlag


KS 19/0281 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse



KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som
vägleder när det ska flaggas i kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Åkare (V) föreslår att 8 mars, Internationella kvinnodagen, ska
inkluderas i kommunens flaggdagar.

Yrkande
Lisa Edwards (C) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Kerstin Åkares (V) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att föreslå
Kommunfullmäktige att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

revideringen att även 8 mars ska inkluderas, och frågar om Kommunstyrelsen
kan besluta enligt detta. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 84

2019-05-29

Svar på Revisionsrapport - Granskning
av upphandling i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 19/0267

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten kring granskning av kommunens upphandling.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av
kommunens upphandlingsarbete. Syftet har varit att bedöma upphandlingarnas
regelefterlevnad och ändamålsenlighet.
Revisorernas samlade bedömning är att upphandlingsrutinerna i kommunen
behöver stärkas. Kommunledningskontoret beskriver i sitt yttrande att den nya
upphandlingsfunktionen arbetar aktivt med utbildning, samordning och
uppföljning. En beskrivning ges också av det arbete som finns med att se över
rutiner, samordna styrdokument och ta fram enkla handledningar för beställare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2019



Revisionsrapporten – Granskning av upphandling i Upplands-Bro
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten kring granskning av kommunens upphandling.

Yrkande
Claus Engström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) tillåts lämna följande
protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna vill senast under oktober 2019 se en detaljerad,
uppdaterad, dokumenterad, registrerad och publicerad processbeskrivning av
inköpsprocessen baserad på LOU.
I denna nya dokumentation skall man tydligt kunna identifiera de korrigerade
åtgärder som kommunens tjänstemän har vidtagit med hänvisning till de
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

avvikelser som revisionsfirman Ernest & Young har identifierat i sin
’Revisionsrapport 1/2019-Granskning av upphandling’.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 85

2019-05-29

Antagande av Gemensam målbild
2019-2022
Dnr KS 19/0150

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar gemensam målbild för 2019–2022 –
samverkan Stockholmsregionen
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Gemensam Målbild 2019–2022 - Samverkan Stockholmsregionen,
sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan
Stockholmsregionen under perioden 2019–2022. Utöver den gemensamma
grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser
utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma
arbetet under den kommande perioden 2019–202

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2019



Gemensam målbild 2019 - 2022 - Samverkan Stockholmsregionen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar gemensam målbild för 2019–2022 –
samverkan Stockholmsregionen
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Länsstyrelsen Stockholm, senast 1 juni 2019.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 86

2019-05-29

Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 19/0264

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta
Digitaliseringsstrategin antas.

Reservation
Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) reserverar sig enligt följande
text
”Kommunens ’digitaliseringsstrategi’ presenterar i stort olika framtidsvisioner
för det ’digitala samhället Sverige’ och det finns inget konkret i denna
’strategi’-beskrivning.
Det handlar alltså bara om en ’vision för år 2035’ och man har inte definierat
de verksamhetsprocesser som kommunen vill stödja med digitala verktyg
under år 2019, 2020, 2021, etc.
I denna ’strategi’ konstaterar man dessutom att ’Respektive nämnd har ansvar
för att driva digitaliseringen inom sitt ansvarsområde, utifrån den föreslagna
strategin’. Därmed flyttar man över hela ansvaret på nämnderna som idag
saknar lokal digitaliseringsstrategi.”

Sammanfattning
Digitaliseringen i sig ska ge Upplands-Bro förutsättningar för en effektiv
verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta
för invånare, näringsliv och besökare.
Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt
och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver
komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken,
samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att
möta nästa steg. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering
med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad
till invånarnas förväntningar.
Därför är det behov av en ny samlad inriktning, digitaliseringsstrategin, för det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att vid behov revidera den
digitala strategin.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30



Bilaga 1 – Digitaliseringsstrategi



Bilaga 2 – e-strategi

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta
Digitaliseringsstrategin antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) föreslår avslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige att anta Digitaliseringsstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 87

2019-05-29

Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet
Dnr KS 19/0295

Beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har den 6 maj 2019 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019

Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Lisa Edwards (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 88

2019-05-29

Val av ny ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet efter Lisa
Edwards (C)
Dnr KS 19/0296

Beslut
Christina Brofalk (C) utses till ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet, en ny ledamot behöver därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019.

Förslag till beslut
Christina Brofalk (C) utses till ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Vald ledamot.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 89

2019-05-29

Rapporter

Temaärenden



Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet; Andreas Pernblad,
Mälardalsrådet;
Andreas Thunberg, Käppalaförbundet

Kommundirektörens rapporter




Justerandes sign

Karl Ölander informerar om kommande Kommunfullmäktige som ska
hållas på Torget i Kungsängen Centrum.
En enkät har sänts ut till skolungdomar gällande om de fått erbjudande
om sommarjobb. Har fått in ett gott underlag från högstadier men få
svar från gymnasiet.
Ida Texell, nytillträdd Kommundirektör, berättar om sin vision för
arbetet framåt.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 90

Justerandes sign

2019-05-29

Delegationsbeslut

1.

Avskrivning av kundfordringar

2.

Beslut angående begäran om allmän handling

3.

Försäljning av iPads till förtroendevalda

4.

Begäran om allmänna handlingar - anbud UH-18-74

5.

Begäran om allmän handlingar - anbud UH 18-74

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 91

Justerandes sign

2019-05-29

Anmälningar

1.

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med
AkademikerAlliansen | Viktig information från SKL, cirkulär 19:16

2.

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor
m.m. (2019-03-21) | Viktig information från SKL, cirkulär 19:14

3.

Protokollsutdrag konstituerande möte Storsthlms styrelse - Val till
ledningsgruppen för Vård- och omsorg i samverkan, VIS

4.

Protokollsutdrag konstituerande möte Storsthlms styrelse - Val till
Stockholmsregionens Europaförening 2019-2022

5.

Protokoll från Region Stockholms regionfullmäktiges sammanträde § 43
2019 - Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, LS 2017-1512

6.

Kallelse till ordinarie fiskestämma Örnäs-Lillsjöns Fiskevårdsområde samt
fiskeriplan och verksamhetsberättelse 2018

7.

Revisionsberättelse för 2018

8.

Bygg- och miljönämndens beslut § 24 - Samråd detaljplan för Säbyholm
(del av Säbyholm 5:1 m.fl.), nr 1505

9.

Bygg- och miljönämndens beslut § 25 - Samrådsyttrande gällande ändring
av detaljplan för Brogård 1:88, Nr 0315Ä

10.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut §28 - Rapportering av ej verkställda
och verkställda beslut per den 31 januari 2019

11.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 8 - Projektansökan till social
investeringsfonden

12.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 13 - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA-plan) Vuxenutbildningen 2019

13.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 15 - Sammanträdestider för
Gymnasie- och arbetslivsnämndens arbetsutskott

14.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 16 - Genomförande av
begränsad auktorisation inom vuxenutbildningen

15.

Skrivelse till Fredrik Kjos angående förslag om lokalt tiggeriförbud

16.

AB Vårljus styrelseprotokoll från 20 mars 2019

17.

Inspirationsseminarium med fokus på kommunal ekonomi
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

18.

Revisionsrapport - Granskning av upphandling i Upplands-Bro kommun

19.

Anmälningsärende från Mälardalsrådet - Rapport om kunskapsunderlag
om kompetensförsörjningen och styrningen av högre lärosäten i
Stockholm-Mälarregionen

20.

Länsstyrelsens beslut angående dispens för elmotor i Örnässjön och
Lillsjön, Upplands-bro kommun

21.

Föredragningslista samt handlingar till Mälardalsrådets rådsmöte den 10
maj i Örebro

22.

Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 - Viktig information från
SKL, cirkulär 19:20

23.

Brev om Ineras nya styrelseordförande

24.

Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB 2019

25.

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad
skyddsfunktion - Viktig information från SKL (cirkulär)

26.

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska
Kommunalarbetarförbundet och Vision - Viktig information från SKL
(cirkulär)

27.

Protokoll från Upplands-Bro Kommunföretag AB, sammanträde 2019-0226

28.

förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2019-0319

29.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 8 april 2019

30.

Inbjudan till SKLs Budgetdag 2019

31.

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

32.

Socialnämndens beslut § 40 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 januari 2019

33.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 8 april 2019

34.

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-04-26

35.

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 - Viktig information från SKL,
cirkulär 19:21
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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2019-05-29

36.

Kungörelse gällande Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde den
21 maj 2019

37.

Stämmohandlingar för Kommuninvest föreningsstämma 2019

38.

Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm
och kommunerna

39.

Inbjudan från SKL - Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni
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