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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 5 december 2018, kl. 14:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Olle Nykvist 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 
Partier som önskar föredragning av ärenden på beredningen eller 
kommunstyrelsen meddelar detta till sekreteraren för att kalla berörda 
tjänstemän. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Jan Stefanson (KD) och Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 11 december 2018, kl. 09:00 

Temaärende – Lernia Bemanning: Gemensamma arbetet med 
arbetskraftsförsörjningen till företagen i Upplands-Bro 

Beslutsärenden 

1.  Avfallsplan 2019-2023 för Upplands-Bro kommun 
KS 18/0460 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Fastställa avfallsplan 2019–2023 för Upplands-Bro kommun. 
Avfallsplanen beslutas av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 
januari 2019.  

2.  Revidering av avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 
KS 18/0461 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
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Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun. 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av 
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019. 

3.  Beslut om samråd - Upphävande av del av Detaljplan 
1, Tibbleskogen (8804U) 
KS 17/0301 

Förslag till beslut 
Förslag till upphävande av del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen 
(8804U) sänds ut på samråd enligt regler för förenklat 
standardförfarande. 

4.  Svar på ansökan om planbesked på fastigheterna 
Örnäs 1:22, m.fl. 
KS 18/0440 

Förslag till beslut 
1. Kommunen har för avsikt att påbörja detaljplanering i 

linje med inlämnad begäran om planbesked 

2. Avgift för planbesked tas ut enligt taxa 

5.  Svar på medborgarförslag om att varje nybyggt 
flerbostadshus ska ha två parkeringsplatser. 
KS 17/0209 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska finna 
medborgarförslaget besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

6.  Budget 2019 
KS 18/0190 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
1. Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 

2020-2021 inklusive driftbudget, investeringsbudget och 
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 november 2018. 
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2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och 
Lisa Edwards (C) förslag 26 november 2018. 

3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med 
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin 
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 
26 november 2018. 

4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 
och nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av 
fullmäktige i budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) förslag 26 november 2018. 

5. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd 
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram detaljanvisningar till nämnderna. 

6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019. 

7. Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta 
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 
75 mnkr. 

8. Kommunstyrelsen får under 2019 köpa eller försälja fastigheter 
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total 
kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela 
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om 
finansiering av förvärven. 

7.  Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen 
KS 18/0413 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen fastställs. 

8.  Partistöd 2019 
KS 18/0265 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för 
partistöd i Upplands-Bro kommun. 

9.  Strategi för ett socialt hållbart Bro 
KS 18/0401 
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Förslag till beslut 
1. Strategin för ett socialt hållbart Bro antas 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Broskolans 
placering 

3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda snabblokalisering 
av arbetsplatser inom kommunen och kommunägda företag 
till Bro 

4. Kommundirektören får i uppdrag att se över 
handlingsplanernas utformning. Inriktningen ska särskilt 
beakta ökad polisiär närvaro, ökad vuxennärvaro, 
samordning av väktar- och ordningsvaktinsatser och 
kameraövervakning 

10.  Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer 
från Vänsterpartiet 
KS 17/0155 

Förslag till beslut 
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet 

med kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”. 

2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses 
besvarad. 

11.  Medborgarförslag angående att införa Grön rutt för 
post- och avfallshantering i kommunen 
KS 18/0064 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för och ser positivt på 

medborgarförslaget som besvaras med 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

• Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för Grön rutt för avfalls- och 
posthantering i Upplands-Bro kommuns 
nybyggnationsområden. 

12.  Medborgarförslag angående väktare i Bro 
KS 18/0045 
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Förslag till beslut 
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utökade 
väktarinsats som idag sker i Bro centrum. Väktartimmarna har ökat 
med ca 60 % sedan den 1 januari 2018. Tiderna följer 
centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver 
detta på fredagar och lördagar. 

13.  Svar på revisionsrapport om granskning av arvoden 
till förtroendevalda 
KS 18/0373 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse som sitt svar till kommunens revisorer angående 
revisionsrapporten om granskning av arvoden till förtroendevalda.  

14.  Fastställande av antal ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och beredning samt 
val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott 
och beredning 
KS 18/0443 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden 
bestå av 
arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier 
som är 
invalda i kommunstyrelsen. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 5 
ledamöter och 
3 ersättare. 

3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX 
4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX 
5. Till ordförande i arbetsutskottet utses XX och till vice 

ordförande utses XX 
6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning 

utses: XX 

15.  Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2019 
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KS 18/0437 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och 
föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening    Ombud 
 Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx 
 xxx  

AB Vårljus     xxx 
 xxx  

Österhöjdens garage    xxx 
 xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx 
 xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx 
 xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx 
 xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx 
 xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx 
 xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx 
 xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx 
 xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx 
 xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx 
 xxx  

 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On 
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB 
nomineras xxx  
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- Till ersättare nomineras xxx  

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid 
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 

16.  Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet och 
tillgänglighetsrådet 
KS 18/0444 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i 

kommunala tillgänglighetsrådet 2018–2022:  

XX, XX, XX, XX. 

2. Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i 
kommunala tillgänglighetsrådet 2018–2022: 

XX, XX, XX, XX. 

17.  Revidering av reglemente för gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 
KS 18/0442 

Förslag till beslut 
  

18.  Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning med anledning av ny 
kommunallag 
KS 18/0162 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag. 

19.  Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och 
trygghetsutskott under kommunstyrelsen 
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KS 18/0424 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 8 

ledamöter och 8 ersättare. 
2 Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 8 ledamöter 

och 8 ersättare. 
3 Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses:  
4 Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses: 
5 Till ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 

utses: 
6 Till ledamöter i trygghetsutskottet utses: 
7 Till ersättare i trygghetsutskottet utses: 
8 Till ordförande och vice ordförande i trygghetsutskottet utses: 

20.  Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd samt 
antagande av reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnd 
KS 18/0421 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga 
ansvarsområden kommer att vara omsorg om äldre och vissa 
funktionsnedsatta, inrättas från och med den 1 januari 2019. 

2. Antalet ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 
fastställs till 12 st. 

3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet 
med bilaga att börja gälla den 1 januari 2019. 

4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med 
den 1 januari 2019 överlämnas till äldre- och 
omsorgsnämnden i de fall de har anknytning till de 
verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar över från 
socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det 
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund 
av åtagande av socialnämnden om åtagandet har anknytning 
till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden. 

5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess 
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras 
över från socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och 
därmed tillämpas i äldre- och omsorgsnämnden avseende 
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verksamhet som nämnden ansvarar för. Vad som föreskrivs 
avseende socialnämnden i taxa och avgifter för 
äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska istället 
från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden. 

21.  Inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt 
antagande av reglemente för gymnasie- och 
arbetslivsnämnden  
KS 18/0422 

Förslag till beslut 
9 En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden 

framgår av reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019. 
10 Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och 

arbetslivsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare. 
11 Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt 

bilaga, att börja gälla den 1 januari 2019. 
12 De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen ska från och med den 1 januari 2019 
överlämnas till gymnasie- och arbetslivsnämnden i de fall de har 
anknytning till de verksamheter som gymnasie- och 
arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
övertar det ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på 
grund av åtagande av utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de 
verksamheter som gymnasie- och arbetslivsnämnden har. 

13 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från 
den 1 januari 2019 föras över från utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen till gymnasie- och arbetslivsnämnden och 
därmed tillämpas i gymnasie- och arbetslivsnämnden avseende 
verksamhet som nämnden ansvarar för.  

14 Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella 
ändringar i reglementena, som inte innebär ändringar i sak. 

22.  Fastställande av antal ledamöter i 
utbildningsnämnden 
KS 18/0476 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 12 ledamöter 
och 12 ersättare. 
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23.  Fastställande av antal ledamöter i socialnämnden 
KS 18/0477 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 
ersättare. 

24.  Fastställande av antal ledamöter i Bygg- och 
miljönämnden 
KS 18/0471 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 8 
ledamöter och 8 ersättare. 

25.  Fastställande av antal ledamöter i Tekniska nämnden 
KS 18/0472 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 10 ledamöter 
och 10 ersättare. 

26.  Fastställande av antal ledamöter i Kultur- och 
fritidsnämnden 
KS 18/0473 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 12 
ledamöter och 12 ersättare. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Avgäldsregleringar tomträtter 2018 
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Plantavtal för Ålsta/Aspvik/Ensta 

Försäljning av truck genom inbyte vid nyförvärv 

Avskrivning av kundfordran 

Ärende gällande 4.1 Lönetillägg 

Begäran om utlämnande av allmän handling 

Avskrivning av kundfordran 

Anmälningar 
Rapport - Framkomlighetsprogram, Trafikverkets inriktning för hur 
Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt 

Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsemöte 2018-09-26 

Cirkulär 18:40 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor 
om sommartid/vintertid 

Sammanträdesprotokoll samt handlingar från gemensam familjerättsnämnd 
2018-10-24, Resultatuppföljning och årsprognos per september 

Cirkulär 18:39 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona 

Inbjudan till Kommuninvest Medlemssamråd 2019 

Inbjudan till utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, 
sexualitet och jämställdhet - Rätt att veta! 

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Inbjudan till Webbinarium den 6 november angående Trafikbrott - det lokala 
problemet alla pratar om 

Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Stockholms län 

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 16 
oktober 2018  

Protokoll från Käppalaförbundets sammanträde 16 oktober 2018 

Cirkulär 18:42 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - Tre 
pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och 
LPAK 
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Ny skrift från SKL - Skydd mot fordonsattacker 

Inbjudan och program samverkansmöte med KPR 9 november 

Cirkulär 18:45 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 

skolledare och syofunktionär som inte har fått för- 

säkringsskydd enligt AGS-KL 

Yttrande utvidgning och förslag till skötselplan för Rösaringsåsens 
naturreservat 

Inbjudan till trygghetdagen 2019 - Konferens om samverkan mellan kommun, 
polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete 

Granskning av delårsrapport samt utlåtanden 

Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting - Budgetpropositionen 
för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

Ensamkommande barn - justerad anvisningsmodell 2019 

Nominera Sveriges föreningsvänligaste kommunen 2018 

Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 
Omräkning av pension enligt PA-KL 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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