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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 6 mars 2019, 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. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Lisa Edwards (C) och Annika Falk (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 12 mars 2019, kl. 09:00 

Temaärende – Fryshuset 2018 

Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen 
KS 19/0002 

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. 

2.  Uppföljning intern kontroll 2018 
KS 19/0100 

Förslag till beslut 
Uppföljning av nämnderna och bolagens interna kontrollplaner 2018 
godkänns. 
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3.  Revisionens granskning av hanteringen av 
statsbidrag och EU-bidrag 
KS 19/0016 

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

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

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. 

5.  Socialnämndens taxor och avgifter år 2019 
KS 19/0073 

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

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

Förslag till beslut 
Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av 
taxor och avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 
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7.  Ansökan till sociala investeringsfonden - Kom i Jobb 
2019-2020 
KS 19/0093 

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

8.  Ansökan till sociala investeringsfonden- Hållbar skola  
KS 19/0115 

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”. 

9.  Reviderat reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet 
KS 19/0095 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

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

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. 
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11.  Motion om tiggeriförbud 
KS 17/0253 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ålägger 
kommunstyrelsen att formulera ett uppdrag i enlighet med motionen. 
Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. 

12.  Motion om Bostad åt alla / Hem för alla 
KS 18/0112 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till Kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse. 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och 
omsorgsnämndens yttrande. 

14.  Motion om mensskydd 
KS 18/0127 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då det är 
landstinget som ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar 
verksamheten.  
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15.  Motion om fältassistenter 
KS 17/0313 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då kommunen 
redan bedriver åtgärder för målgruppen och inväntar resultat och 
prognos från projekt med förebyggande syfte. 

16.  Val av ledamot i Hemvärnsrådet 
KS 19/0057 

Förslag till beslut 
XX utses till ledamot i Hemvärnsrådet för mandatperioden 2018-
2022. 

17.  Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 
KS 19/0105 

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

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

Förslag till beslut 
1. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses XX (SD) 

2. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses XX (SD) 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Miljösamverkan Stockholm - förlängd samverkansöverenskommelse 2019-
2022 

Försäljning av fordon inom VA-verksamheten 
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Beslut gällande utlämnande av allmän handling 

Begäran om utlämnande av allmän handling, upphandling Dataskyddsombud 

Friköp av tomträtter, halvår 2 2018 

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

Antagning till vård- och omsorgsutbildning VT-19 

Antagning till grund- och gymnasiekurser P1-2 våren 19 

Antagning till SFI omvårdnad grundkurs VT19 

Antagning till yrkesförare VT19 

Antagning till externa anordnare start p1 2019 

Delegationsbeslut angående begäran om allmän handling 

Ändring av delegationsbeslut försäljning av fordon inom VA-verksamheten 

Avskrivning av kundfordran 

Överklagande av mark och miljödomstolens dom i mål nummer M 7481-17 

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

Delegationsbeslut utlämning 

Anmälningar 
Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 9 januari 2019 

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 18 
december 2018 

Intern kontroll - För förtroende, trygghet och utveckling 

Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp den 17 december 
2018 

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

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

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 5 - Utse skolchefer 
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Protokoll Centrala samverkansgruppen 2018-11-26 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2018-08-27 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2018-09-24 

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

Vägledning - Digital infrastruktur i den fysiska planeringen 

Påminnelse om inbjudan till 2019 års VAS råd 

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

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

Ekonomirapporten, december 2018 

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-12-11 

AB Vårljus styrelseprotokoll den 5 december 2018 

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

Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-01-19 

Inbjudan till Kommuninvest föreningsstämma 2019 

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

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

Storsthlms nyhetsbrev #1 2019 

Utbildningsnämndens beslut § 4 - Revidering delegationsordning 2019 

Utbildningsnämndens beslut § 2 - Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 
2019 

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-01-22 

Ändring av delegationsbeslut försäljning av fordon inom VA-verksamheten  

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

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

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 8 - Budget 

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

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

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 Taxor och avgifter 

Kallelse till rådsmöte den 10 maj 2019, Mälardalsrådet 

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

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

Inbjudan - Demokratidagen 2019 den 3 april i Stockholm 

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

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

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

Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 29 
januari 2019 

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

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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