Handlingar
till Kommunfullmäktiges sammanträde
den 9 oktober 2013
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Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Maria Johansson

2013-09-10

Dnr 2013-000443

Kommunstyrelsen

Hantering av återbetalning av premier för åren 2005 och
2006 från AFA Försäkring
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Nämnderna tillförs totalt 16,2 miljoner kronor i extra budgetmedel under innevarande budgetår 2013 för att användas till punktinsatser i kommunens verksamheter enligt förteckning i tjänsteskrivelsen daterad den 6 september 2013.
Sammanfattning
Styrelsen för AFA Försäkring har i början av september 2013 fattat beslut om
att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen
avseende år 2005 och 2006.
Upplands-Bro kommun kommer med anledning av beslutet om återbetalning
av de inbetalda premierna att få tillbaka ca 16,2 miljoner kronor.
Kommunen kan göra ekonomiska satsningar på bland annat områden som i
2013 års budgetarbete inte kunde prioriteras och på andra satsningar som har
aktualiserats under året.
Medlen utgör ett särskilt anslag för 2013 och ingår inte i nämndernas budgetramar inför 2014.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets skrivelse den 10 september 2013.

Ärendet
Styrelsen för AFA Försäkring har i början av september 2013 fattat beslut om
att återbetala inbetalda premier för avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL samt
avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2005 och 2006. Detta innebär att ca 11
miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn. Återbetalningen för premierna åren 2005 och 2006 påbörjas under
november/december 2013. Anledningen är att den 1 juli 2008 reformerades
sjukförsäkringssystemet som medfört att antalet personer som beviljats sjukersättning minskat avsevärt. AFA sjukförsäkring kan därför minska reserverna
för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad
konsolidering i bolaget.
AFA Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även
sänka premien avseende år 2004, motsvarande 5 miljarder kronor, för AGS-KL
och avgiftsbefrielseförsäkringen.
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Rådet för kommunal redovisning har i tidigare yttrande om hur återbetalningen
ska hanteras i redovisningen uttalat att betalningen bör klassificeras som en
jämförelsestörande post bland verksamhetens intäkter i innevarande års resultaträkning. SKL har lämnat anvisning om att återbetalningen av 2005 och 2006
års premier intäktsmässigt ska redovisas i bokslut 2013.
Ekonomistaben har undersök vad Upplands-Bro kommun har inbetalat i premier till Fora för AFA försäkringarna avseende avtalsgruppsjukförsäkringen
AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen och premierna uppgår till ca 16,2
miljoner kronor för åren 2005-2006.
Kommunen kan göra ekonomiska satsningar på bland annat områden som i
2013 års budgetarbete inte kunde prioriteras och på andra satsningar som har
aktualiserats under året. Respektive område hanteras som ett särskilt projekt
som slutredovisas i samband med bokslutsarbetet för 2013.
Då detta är ”engångspengar” till kommunen i form av återbetalning av tidigare
erlagda försäkringspremier kan inte medlen användas för drift- eller ramutökningar i ordinarie verksamheter. Medlen utgör därför ett särskilt anslag för
2013 och ingår inte i nämndernas budgetramar inför 2014.
Förslag på verksamheter och områden för punktinsatser fram till 31 december 2013 med anledning av återbetalningen av AFA-premierna:

Område

Belopp,
tkr

Utbildningsnämnden *)
Omstrukturerings- och avvecklingskostnader UBG restaurangprogrammet

800

Projektanställning för utredning av nya YH-utbildningar, vuxentutbildningen

150

Förnyelse av läromedel till förskolor och grundskolor

1 860

Angeläget underhåll i kommunens kök i förskolor (fettavskiljare)

580

Fortbildning av rektorer, matematiklyft även i förskolan

500

Material och utbildningar i NTA-projektet

140

Utökning av fritidshemsprojekten

400

Upprustning av kringutrustning och förbrukningsinventarier

300

Projektanställning för språkutveckling i förskolan

300

*) De extra medlen till förskola och grundskola innebär justering av skolpengen
till andra huvudmän vilket ingår i beloppen ovan.

Totalt till Utbildningsnämnden

5 030

Bygg- och miljönämnden
Byte av programvara för GIS samt utbildning av medarbetarna

60

Totalt Bygg- och miljönämnden

60
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Projektanställning året ut för turiststrateg för arbetet med förberedelser
och genomförande av den framtagna turiststrategin

100

Riktlinjer för bebyggelseplanering för landsbygden

700

Konsultation för framtagande av skyltpolicy

150

Framtagande av helhetslösning för trafiksäkerhetsåtgärder på Bygdegårdsvägen i Kungsängen

100

Konsultstöd i arbetet med bullerutredningen

300

Införande av tjänst, mobile print

80

Utbildning/grundutbildning Office 2010

600

Förbättra funktionaliteten gällande svars- och meddelandetjänster i växeln

120

Expertstöd vid införande Verksamhetsportalen

300

Utveckling av kommunens gemensamma mallar, framtagning skrivregler

150

Nästa steg i kvalitetsutvecklingsprojektet ”Den moderna kommunen”

300

Elitbidrag till Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb

150

Totalt till Kommunstyrelsen

3 050

Kultur- och fritidsnämnden
Projektet ”Strandutveckling” i samverkan med sex mälarkommuner där
Länsstyrelsen tillskjutit medel
Upprustning av reningsanläggning vid Bro simhall till befintligt skick.
Upprustning av båtramp vid Marina Föreningshuset
Utökning av befintlig halvtidstjänst till heltid året ut för kulturmiljö och
bildhantering i arbetet med att bevara vårt kulturarv

60
1 000
60
200

Utbyte av belysning i gamla gymnastikhuset

85

Marknadsföring av kommunen vid Kungsänges IP och Bro fotbollshall

55

Totalt till Kultur- och fritidsnämnden

1 460

Socialnämnden
Projektledare året ut för att leda införandet av tekniska tjänster i äldreomsorgen

250

Införa larmtjänster i äldreomsorgen, t ex ”larm-mattor”

200

Utbyte av vitvaror i äldreboenden

200

Utveckling av e-tjänster på biståndsenheten: vårdplanering, larm, matlådor och servicetjänster

100

Renovering av kommunens sex bostadsrätter

300

Nya arbetskläder till personal inom äldreomsorgen

250

Totalt till Socialnämnden

1 300
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Ekonomiskt bistånd

5 300

Totalt för samtliga nämnder

16 200

Barnperspektiv
Barnen prioriteras i beslutsärendet bland annat genom att Utbildningsnämnden
tillförs 5 030 tkr i extra budgetmedel för 2013 som används bland annat till
satsningar för barn och elever. Kultur- och fritidsnämnden tillförs bland annat
1 000 tkr för upprustning av reningsanläggning vid Bro simhall där barn och
ungdomar utgör stora grupper av brukare.
KOMMUNLEDINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Maria Johansson
Ekonomichef

Kopia till: Samtliga nämnder
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Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander

2013-09-06

Dnr 2013-000198

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Förslag till beslut av kommunfullmäktige
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 6
september 2013 godkänns.
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den
första för år 2013. För närvarande finns sex obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionera ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen. Samtliga idag obesvarade motioner beräknas vara behandlade
under första kvartalet 2014.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 6 september 2013.

Ärendet
Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid
ska detta och vad som framkommit anmälas till Kommunfullmäktige inom ett
år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning
ske av alla motioner som inte beretts färdigt två gånger per år – i april och
oktober.
Den 6 september 2013 finns sex obesvarade motioner.
Antalet motioner som är äldre än ett år är i nuläget fyra stycken. Under år 2013
har fem motioner färdigbehandlats och två tillkommit.
Av bifogade förteckning framgår vilka som remitterats till de olika nämnderna
eller till de kommunala bolagen.
Antalet väckta motioner per år samt det antal som är kvar att behandla
redovisas i nedanstående tabell:
År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

In

50

14

18

6

2

2

Kvar

1

2

1

0

0

2
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Barnperspektiv
Förslaget till beslut om att godkänna redovisningen påverkas inte av en
barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys kommer att göras på varje
enskild motion.
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef

Bilagor:

Förteckning över obesvarade motioner den 6 september 2013.
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Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander. 08-581 691 73

2013-09-06

Dnr 2013-000198

Redovisning av obesvarade motioner
1.

Kommunstyrelsen

Väckt

Remitterad till/ Behandling

Motion om kommunala valstugor.
Bengt Johansson (S), Liisa Korkala
(S), Stina Svennberg (S), Camilla
Janson (S)

2008-11-28

Kommunstyrelsen 3 februari 2010, Ks § 12,
bordläggning.
Kommunstyrelsen den 10 mars 2010. KS § 27.
Remitterad till de politiska partierna.
Beräknas till Kommunfullmäktige 1:a kvartalet
2014.
Remitterad till Upplands-Brohus 24 september
2009.
Beräknas till Kommunfullmäktige 1:a kvartalet
2014.

2.

Motion om att minska radikalt
energianvändningen i kommunens
bostäder.
Anna Norberg (MP), Sven Örnsten
(MP)

2009-09-24

3.

Motion om Brandkåren Attundas
personalminskning.
Janne Stefansson (KD)

2009-12-14

Kommunstyrelsen
Beräknas till Kommunfullmäktige 4:e kvartalet
2013.

4.

Motion om kolonilotter.
Christina Brofalk (C), Lars
Malmström (C)

2010-06-10

Kommunstyrelsen
Beräknas till Kommunfullmäktige 4:e kvartalet
2013.

5.

Motion om införande av ett tionde
skolår i Upplands-Bro kommun

2013-03-13

Utbildningsnämnden 4 juni 2013,Un § 46.
Kommunstyrelsen 28 augusti 2013, KS § 105.
Kommunfullmäktige den 11 september 2013.

2013-03-13

Utbildningsnämnden 4 juni 2013,Un § 45.
Kommunstyrelsen 28 augusti 2013, KS § 106.
Kommunfullmäktige den 11 september 2013.

Anders Eklöf (FP)
6.

Motion om att införa en köttfri dag i
veckan för kommunens skolor och
förskolor
Nawal Al-Ibrahim (FP)
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Ärende 3
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Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander

2013-09-06

Dnr 2013-000199

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per den
6 september 2013 godkänns.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen är den
andra för år 2013. För närvarande finns 13 st obesvarade medborgarförslag,
Sedan medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har 49 medborgarförslag
inkommit.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2013.

Ärendet
Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, Kf § 61. Vid samma tidpunkt
ändrades Kommunfullmäktiges reglemente på så sätt att fullmäktiges
arbetsordning även omfattar hur medborgarförslag ska hanteras. Där framgår
att ett medborgarförslag ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att förslaget väckts och att Kommunstyrelsen två gånger per
år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt samt att
redovisningen ska göras på Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Den 6 september 2013 finns det 13 st obesvarade medborgarförslag. Sedan
medborgarförslag infördes den 1 augusti 2011 har 49 medborgarförslag
inkommit
Barnperspektiv
Förslaget till beslut om att godkänna redovisningen påverkas inte av en
barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys kommer att göras på varje
enskilt medborgarförslag.
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef
Bilagor:

Förteckning över obesvarade medborgarförslag per den 6 september 2013.
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Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander. 08-581 691 73

2013-09-06

Dnr 2013-000199

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Rubrik

Inkom

Behandling

1. Medborgarförslag om ny- och
omplanteringar på kommunal
mark

2012-09-13

Kommunfullmäktige § 89, överlämnad till
Kommunstyrelsen för beslut. Behandlades på
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, Ks § 102.
Kommer att behandlas på Kommunfullmäktige den
11 september 2013.

2. Medborgarförslag avseende
tillgänglighet till fiskevatten
för rörelsehindrade

2013-01-02

Kommunfullmäktige § 23, överlämnad till
Kommunstyrelsen för yttrande.

3. Medborgarförslag om allmänt
förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk
utrustning inom kommunen

2013-02-18

Kommunfullmäktige § 25, överlämnad till
Kommunstyrelsen för yttrande

4. Medborgarförslag om nytt
Kulturhus i Kungsängen

2013-02-18

Kommunfullmäktige § 26, överlämnad till
Kommunstyrelsen för yttrande.

5. Medborgarförslag om att
plantera ett barnens träd i
Kungsängens respektive Bro

2013-02-21

Kommunfullmäktige § 27, överlämnad till
Kommunstyrelsen för yttrande. Behandlades på
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2013, Ks § 103.
Kommer att behandlas på Kommunfullmäktige den
11 september 2013.

6. Medborgarförslag om
förbättring av trafiksäkerheten
vid Bergaskolan

2013-03-06

Kommunfullmäktige § 28, överlämnad
till Kommunstyrelsen för yttrande.
Behandlades på Kommunstyrelsen den
28 augusti 2013, Kf 104. Kommer att
behandlas på Kommunfullmäktige den
11 september 2013.

7. Medborgarförslag om
specialutbildning för fler
lärare för att förbättra för
elever med behov av särskilt
stöd.

2013-03-14

Kommunfullmäktige § 29, överlämnad till
Utbildningsnämnden för yttrande

8. Medborgarförslag över nyoch ombyggnation av
Upplands-Bro ryttarförenings
ridanläggning

2013-05-24

Kommunfullmäktige § 72 överlämnar till
Kommunstyrelsen och Kultur & Fritidsnämnden
för yttrande.

9. Medborgarförslag - Tillstånd
från politiker och
ordningsmakt att få passera
med häst längs gång/cykelbana

2013-06-19

Kommunfullmäktige kommer att behandla
förslaget den 11 september 2013.
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10. Medborgarförslag om
inrättande av permanent
utomhushandbollsplan i
Kungsängen

2013-08-12

Kommunfullmäktige kommer att behandla
förslaget den 11 september 2013.

11. Medborgarförslag om
monumentalbyggnad över
motorvägen

2013-08-22

Kommunfullmäktige kommer att behandla
förslaget den 11 september 2013.

12. Medborgarförslag om att hysa
utomhusbad i Brunna

2013-08-28

Kommunfullmäktige kommer att behandla
förslaget den 11 september 2013.

13. Medborgarförslag om översyn
av parkerings bestämmelserna
i gamla Bro

2013-08-13

Kommunfullmäktige kommer att behandla
förslaget den 11 september 2013.
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Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Anna-Lena Örvander

2013-09-09

Dnr 2013-000438

Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige

Sammanträdestider och sammanträdeslokaler för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2014 fastställs enligt
kommundirektörens förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2014 fastställs till
kommunhuset, Kung Birger, Furuhällsplan 1, Kungsängen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott,
samhällsbyggnadsutskott och beredning för år 2014, fastställs enligt
kommundirektörens förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för år 2014 till
kommundirektörens förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat förslag
till sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
samt Kommunstyrelsens beredning för år 2014. Därutöver ska
Kommunfullmäktige enligt arbetsordningen, varje år besluta om lokal för sina
sammanträden. Under år 2013 har sammanträdena hållits i samlingssalen Kung
Birger i Kommunhuset, Furuhällsplan, Kungsängen.
Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2013.

Ärendet
Kommunfullmäktige har under ett antal år genomfört sina sammanträden på
torsdagar och Kommunstyrelsen har genomfört sina sammanträden på
onsdagar. Under år 2013 ändrades Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
till onsdagar och det står kvar i förslaget till sammanträdestider för 2014.
Tidsintervallet mellan sammanträdena följer i princip samma intervall som
tidigare år.
Två heldagssammanträden med Kommunstyrelsen har planerats in för bokslutoch budgetgenomgång. Dessa dagar föreslås starta kl. 09.00.
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Ett heldagssammanträde har planerats in med Kommunfullmäktige för
behandling av kommunens budget. Det heldagssammanträdet föreslås starta kl.
09.00. Om heldagssammanträdet med Kommunfullmäktige inte avslutats före
kl. 24.00 samma dag har en reservdag planerats in till dagen efter som även den
föreslås starta kl. 09.00 om den utnyttjas.
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunfullmäktige årligen
besluta om lokal för sammanträdena under kommande år. De senaste åren har
dessa genomförts i kommunhuset i Kungsängen. Kommunfullmäktige
beslutade den 16 februari 2012, § 3 att uppföra ett kulturhus i Kungsängens
centrum som ska inrymma en bättre lokal för Kommunfullmäktiges
sammanträden. I avvaktan på att kulturhuset står klart föreslår
kommunledningskontoret att sammanträdena även under 2014 hålls i
kommunhusets lokal, Kung Birger.
Barnperspektiv
Förslaget till beslut påverkas inte i en barnkonsekvensanalys.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef
Bilagor:

Förslag till sammanträdestider och sammanträdeslokaler för år 2014.

Sidan 25 av 42
Stoppdag för ärenden
från nämnderna
(måndagar)

Stoppdag
Kommunledningskontoret
(fredagar)/
Stoppdag
Kommundirektör/
Tillväxtchef

Utskick
Kommunstyrelsen
(fredagar)

Beredning
/Arbetsutskott
(onsdagar kl. 08.30)
(Gemaket)

Kommunstyrelsen
Utskick
(onsdagar kl. 14.00) Kommunfullmäktige
(Kung Birger)
(onsdagar)

7 jan (tisdag)

10 jan

17 jan

22 jan

29 jan

5 feb

12 feb

17 feb

21 feb

28 feb

5 mars

12 mar1)

19 mar

26 mar

31 mar

4 apr

11 apr

16 apr

23 apr

30 apr

7 maj

5 maj

9 maj

16 maj

21 maj

28 maj

4 juni

11 jun

11 aug

15 aug

22 aug

27 aug

3 sept

10 sep

17 sep

8 okt

15 okt

Kommunfullmäktige

(onsdagar kl.18.30)
(Kung Birger)

Samhällsbyggnadsutskott
(onsdagar kl. 14.00)
(Gemaket)

1 okt

2)

8 sep

12 sep

19 sep

24 sept

13 okt

17 okt

24 okt

29 okt

5 nov

12 nov

19 nov3) (20 nov)4)

10 nov

14 nov

21 nov

26 nov

3 dec

10 dec

17 dec

Sportlov vecka 9 (24/2-28/2), Påsklov vecka 16 (14/4-17/4), Höstlov vecka 44 (27/10-31/10)
1)
2)
3)
4)

Heldag för genomgång av nämndernas verksamhetsberättelser (start kl. 09.00)
Heldag för genomgång av nämndernas budget (start kl. 09.00)
Heldag för behandling av kommunens budget (start kl. 09.00)
Reservdag för behandling av kommunens budget (start kl. 09.00)

Förklaring till kolumnerna
”Stoppdag från nämnderna” innebär att Kommunledningskontoret (klk) får ärendet för att kunna sammanfatta och lägga sitt förslag till Kommunstyrelsen. Detta arbete utförs fram till ”Stoppdag klk” då ärendet, tillsammans med ärenden som klk handlägger själva, ska vara klara och undertecknade
av respektive avdelningschef.
Tiden mellan ”Stoppdag klk” och ”Utskick ks” är för kommundirektörens och kommunalrådets genomgång av vilka ärenden som ska tas med på kslistan samt för kommunsekreterarens hantering inför utskicket.
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