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Ändring av föredragningslista- §34 Kommunstyrelsens arbetsutskott
utses till beredande organ för Omdaning Bro- utgår från dagordningen
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Yttrande vision för Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027
Dnr KS 20/0634

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund
överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 18 februari
2021.

Sammanfattning
Upplands-Bro är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och har även
deltagit i projektet Mälaren en sjö för miljoner som kommer att avslutas 2021.
Förbundet har tagit fram ett förslag till vision för verksamheten 2022 – 2027
samt ett förslag till organisation och finansiering. Upplands-Bro förordar
vägval 2 som innebär att kunna utveckla verksamheten i linje med föreslagen
vision. Vägvalet innebär också ett mer åtgärdsinriktat arbete i enlighet med
vattendirektivet. Vägvalet bidrar också till en hållbar utveckling enligt Agenda
2030.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021

•

Förslag till yttrande den 18 februari 2021

•

Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022 – 2027.
Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022 – 2027, styrelsens förslag

•

Förslag till organisation och finansiering av Mälarens
vattenvårdsförbund från 2022 och framåt, daterat den 21 december
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund
överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 18 februari
2021.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Mälarens vattenvårdsförbund
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Yttrande - Samråd avseende
Vattenfalls planerade 130 kV ledning
sträckan Sigtuna - Bålsta
Dnr KS 21/0065

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till Sweco/Vattenfall
Eldistribution AB överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
daterat 11 mars 2021.

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in till avgränsningssamråd inför
ansökan om nätkoncession för bland annat spänningshöjning och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för
effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70
kV. Vattenfall planerar därför att möta kapacitetsbehovet genom att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV
fördelningsstationer. Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets
lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Samhällsbyggnadskontoret har granskat underlaget, framför synpunkter samt
påtalar bland annat behovet av förtydligande om hur Vattenfalls utbyggnad är
beroende av och samordnas med Svenska kraftnäts pågående projekt för ny
400 kV-ledning Hamra-Överby och påverkan på landskapsbilden.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021

•

Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende
kraftledningar Sigtuna - Bålsta, den 7 januari 2021.

•

Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018

•

FÖP 2016 Landsbygdsplan, antagen i juni 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till Sweco/Vattenfall
Eldistribution AB överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
daterat 11 mars 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endas finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Vattenfall Eldistribution AB genom Sweco Energy AB,
sigtunabalsta@sweco.se

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att upprätta en
handlingsplan för biologisk mångfald i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 20/0805

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Motionen bifalles.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
biologisk mångfald.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunen ska upprätta en
handlingsplan för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Biologisk
mångfald är en förutsättning för allt levande och för andra ekosystemtjänster så
som pollinering och möjlighet till att öka vår livskvalitet genom rekreation och
naturupplevelser. En handlingsplan för biologisk mångfald bidrar till arbetet
med en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Samhällsbyggnadskontoret ser
ett stort värde i att ta fram en handlingsplan för en biologisk mångfald för att
arbeta på ett mer strukturerat sätt med att stärka naturen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

•

Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Motionen bifalles.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
biologisk mångfald.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Västerpartiets gruppledare

Utdragsbestyrkande
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Justering av avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen
Dnr KS 21/0150

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter
som ska faktureras åren 2021 och 2022.

Sammanfattning
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts. Kommunstyrelsen
föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen för 2020 (faktureras 2021) och 2021 (faktureras 2022) justeras
ned till 0 kronor.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66).

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2021

•

Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter
som ska faktureras åren 2021 och 2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av taxor och avgifter för
verksamhet och uthyrning av lokaler
samt anläggningar inom Kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde
Dnr KS 20/0047

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas.
2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Reservationer
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
förslag.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxor och
avgifter är anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda
lokalerna.
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan
2014.
Utredningen ledde fram till att det fanns behov av en revidering av tidigare
taxor men också behov av att besluta om taxor för nya anläggningar samt
tillkomna bokningsbara lokaler.
Inriktningen vid framtagande av förslag till nya taxor ha varit att lokaler och
verksamhet i simhallen ska komma så många invånare till gagn som möjligt.
En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll
Justerandes sign
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sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.
Mot bakgrund av ovanstående tog Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband
med budget för 2021.
Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter. Under
denna process sågs även kundkategorierna över ytterligare en gång och
mynnade ut i följande:
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till
och med 25 år.
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro
kommun.
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter
Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter
träder i kraft den 1 juli 2021.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av
lokaler och anläggningar.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter den 1
december 2020.

Utdragsbestyrkande
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•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8
december 2020.

•

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020.

•

Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden.

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16
september 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas.
2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.
Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande.
Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande.
Anders Åkerlind (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och
Socialdemokraternas förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Juridikfunktionen

Utdragsbestyrkande
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Regler för Kulturcheck
Dnr KS 20/0166

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Regler för kulturcheck antas.
2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021.

Reservationer
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
förslag.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att
överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige.
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och
unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i
kommunens regi.
I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag
till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt
avseende tidsplan för år 2021.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

•

Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26
februari 2020

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020
Utdragsbestyrkande
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•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019

•

Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Regler för kulturcheck antas.
2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ändringen att
andra punkten ges följande lydelse:
”Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck förskjuts år
2021 till den 30 juni 2021.”
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.
Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande.
Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande.
Anders Åkerlind (M) yrkar för Alliansens räkning bifall till Fredrik Kjos (M)
förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med
Fredrik Kjos (M) tillägg och Socialdemokraternas förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag med Fredrik Kjos (M) tillägg.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Förvärv av mark – del av Husby 2:1
(Ridanläggningen Prästtorp)
Dnr KS 21/0142

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017.
Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta
antal.
Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat
med tidigare arrendator.
Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening.
Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021.
Köpet omfattar ca 7 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun. Marken har värderats till 100 tkr per hektar.
Den 16 februari 2021 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta
medel för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del
av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun med förslag till Kommunfullmäktige att
omfördela erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens
investeringsbudget till Kommunstyrelsen för genomförandet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16
februari 2021.

•

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021.

•

Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av
Svefa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 29

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Dnr KS 20/0647

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i
handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Sammanfattning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.
Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare samt är nu
uppdaterad med aktuella funktioner/verksamheter i kommunen
Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.
Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå
Kommunfullmäktige att anta.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647

•

Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 16 oktober 2020 - § 27
Revidering av handlingsplan våldsbejakande extremism

•

Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 19 februari 2021 - § 3
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Utdragsbestyrkande

18 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i
handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslut skickas till:
•

Justerandes sign

Juridikfunktionen efter Kommunfullmäktiges beslut.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Förslag till omfördelning av
projektmedel – Sociala
investeringsfonden
Dnr KS 21/0156

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av projektmedel från projektet
Studiebron till projektet Studiehoppet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron 2019-04-24 (KS 19/0236).
Projektet beräknades pågå i 1,5 år och kosta 1,8 mnkr. Initialt var det stora
svårigheter att hitta en lämplig lokal för arbetet inom projektet under hösten
2019. I och med utbrottet av Covid-19 blev effekten att det var omöjligt att
skapa den tilltänkta fysiska mötesplatsen.
De beviljade medlen för projektet Studiebron är inte använda.
Utbildningskontoret föreslog därför att medlen för Studiebron styrs om till
projektet Studiehoppet. Studiehoppet syftar till att skapa personalresurser och
bygga rutiner som en del av kommunens beviljade EU-projekt Framtidslabbet.
I projektet ingår även finansiering för en resurs som ska arbeta med
kommunens feriejobbsatsning för 2021.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 februari att överlämna
ansökan om omfördelning av projektmedel till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021

•

Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 18 februari 2021

•

Ansökan till sociala investeringsfonden ”Studiehoppet”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av projektmedel från projektet
Studiebron till projektet Studiehoppet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Revidering av delegationsordning
Dnr KS 20/0020

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.
2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som
nu fastställs i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för
verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet
revideras allteftersom nya behov uppstår.
De revideringar som föreslås är på två områden av större slag; avsnittet om
upphandling och införande av ett nytt avsnitt H – Kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet om upphandling är att
det nu i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef
och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med upphandlingar på ett
mer effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela
kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder.
Idag saknas delegation i frågor som rör kommunstyrelsen som arkivmyndighet.
Samtliga beslut måste på detta område därmed tas i kommunstyrelsen vilket
inte bidrar till ett effektivt arbetssätt. Därmed bör även beslut som ska fattas av
arkivmyndigheten delegeras.
I övrigt är de föreslagna revideringarna av mindre slag och avser främst
ändringar i text för att förtydliga innehållet och betydelsen. Vidare har även
vissa beslut gjorts möjliga att vidaredelegera.
En ytterligare målsättning är att samtliga nämnders delegationsordningar blir
mer enhetliga genom att de följer samma struktur. Med anledning av detta
föreslås kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur nu fastställs
i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad den 29
januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.
2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som
nu fastställs i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Juridikfunktionen för publicering av reviderad delegationsordning

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 32

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Revidering av 14 och 23 §§ i
Reglemente med gemensamma
bestämmelser för kommunstyrelse och
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0182

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges
närvarorätt i styrelse och nämnder.
2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål i de diskussioner
som har förts.
Förslaget gällande 14 § innebär att politiska sekreterare medges närvarorätt i
styrelse och nämnder samt har rätt att ta del av kallelser och handlingar.
Förslaget gällande 23 § innebär att en protokollsanteckning måste läsas upp
och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet.
Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför
det tidigare beslutet föreslås upphävas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021

•

Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges
närvarorätt i styrelse och nämnder.
2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Juridikfunktionen för publicering av reviderat reglemente

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 33

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslut med stöd av pandemilagen
delegeras till kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0148

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Beslut om föreskrifter som
begränsar människors liv på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får
avses falla in under den kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet
kommunfullmäktige. Dock kan situationer där behovet av föreskrifter
uppkommer uppstå mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska
fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om
beslutet att meddela föreskrifter delegeras till kommunstyrelsen möjliggörs att
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och
uppstå mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel
kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när badsäsongen
kommer igång. Det är därför mycket viktigt att delegation att fatta dessa beslut
ges till kommunstyrelsen så snart som möjligt så att beslutsberedskapen är god
för det fall att behovet av föreskrifter uppstår.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (37)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Juridikfunktionen för revidering och publicering av reglemente

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses
till beredande organ för Omdaning Bro
Dnr KS 21/0141

Ärendet utgår

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 35

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Fördelning av statsbidraget tillfällig
förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021
Dnr KS 21/0163

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasieoch arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden.
2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en
under juni 2021.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasieoch arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden.
2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningschef
Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 36

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Lokalbehovsrapport 2022
Dnr KS 21/0153

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den på remiss
till berörda nämnder.

Särskilda uttalanden
Camilla Jansson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Andersson (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Som en del i kommunens lokalförsörjningsarbete ska det enligt de riktlinjer
som antogs av kommunstyrelsen den 29 januari 2020 läggas fram en
lokalbehovsrapport till kommunstyrelsen. Lokalbehovsrapporten är underlag i
den fortsatta processen. Efter en remissrunda till berörda nämnder kommer
behoven att prioriteras och dokumenteras i lokalförsörjningsplanen som
kommer att vara en del av budget 2022.
Lokalbehovsrapporten innehåller en inventering av nuvarande lokaler och
befintlig kapacitet. Rapporten beskriver lokalbehov baserat på
befolkningsutveckling. Den innehåller även en omvärldsanalys och en
utvecklings- samt avvecklingsanalys.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2021

•

Lokalbehovsrapport 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den på remiss
till berörda nämnder.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

”Socialdemokraterna avvaktar ställningstagande till dess remissyttrandena
inkommit.”
Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna är av uppfattningen att lokalbehovsrapporten i sig är
mycket omfattande, men vi ställer oss frågande till avsaknaden, i kapitlet om
lokalinventering, av fullständiga uppgifter om byggnadsytor, hyra/kostnader,
nyttjandegrad och utvecklingspotential. Dessutom är det i rapporten redogjorda
byggnadsbeståndet ej komplett, för att ge ett exempel saknas redogörelser för
kulturfastigheter. Dessa data är av stor betydelse för att de i rapporten
presenterade uppgifterna ska kunna utgöra underlag för en
lokalförsörjningsplan. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att samtliga
typer av byggnader/lokaler ska redogöras för i en rapport av detta slag för att
ge en överblick av samtliga lokaler i kommunen, utan undantag.
Sverigedemokraterna anser också att det vore olyckligt att avveckla
Tibblegården, eftersom det ar den enda samlingslokal centralt för Håbo Tibbles
invånare.”
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
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Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen
Dnr KS 21/0007

Beslut

1. Att verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen godkänns.
2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2021.

Särskilda uttalanden
Camilla Jansson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Andersson (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Katharina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Som bilaga till verksamhetsberättelsen 2020 ingår
även uppföljning av de kontrollmoment och åtgärder som planerats i 2020-års
arbete med intern styrning och kontroll. Denna uppföljning har tidigare
behandlats i ett separat ärende årligen men samtliga nämnder ska nu behandla
planen för intern styrning och kontroll i samband med beslut för
verksamhetsplan samt uppföljningen av denna i samband med
verksamhetsberättelsen.
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget
motsvarande 4,7 mnkr. Överskottet förklaras delvis av minskade
personalkostnader då vakanta tjänster inte tillsatts eller att det varit ett glapp
mellan vakans tills tjänsten blivit tillsatt. Utöver detta förklaras överskottet
även till viss del av den statliga ersättningen för höga sjuklönekostnader där
kontoret inte ersatt med vikarier vid kortare sjukfrånvaro.
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att
planerade aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya
lösningar har skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till
invånare och verksamheter i kommunen.
Justerandes sign
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En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds
take away-luncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra
veckor, kostnaden uppgår till 0,6 mnkr.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under kommunstyrelsen redovisar
ett överskott gentemot budget motsvarande 72,2 mnkr.
Samhällsbyggnadskontoret har under år 2020 gjort vissa organisatoriska
förändringar och personalförändringar inom kontorsledning och strategisk
planering vilket har resulterat i tillfälliga besparingar motsvarande 0,8 mnkr.
Planavdelningen visar ett underskott på 0,8 mnkr.
Under år 2020 har exploateringsavdelningen fått intäkter av extra ordinär
karaktär. I huvudsak har dessa inkommit i december år 2020. Dessa består av
gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag samt gåvor i form av vägar.
Tidigare hamnade dessa intäkter som en inkomst på investeringarna men med
RKRs nya rekommendationer ska dessa intäktsföras.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2021

Förslag till beslut
1. Att verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen godkänns.
2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna
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1.
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Rapporter

Revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning
Dnr KS 21/0169

Temaärende- Upphandling
Mattias Wiberg, upphandlingschef presenterar sig och informerar
Kommunstyrelsen om kommunens upphandlingsarbete samt besvarar frågor.

Kommundirektörens rapporter
•

•

•

Trygghet och säkerhet.
o Tydligare kommunikation av kommunens trygghetsarbete på
hemsidan.
o SKRs rapport öppna jämförelser 2021.
Rapport från bolagen.
o Hyreshandlingar klara 2021.
o Nyproduktion Kokillbacken.
o Eon.
Covid-19.

Samhällsbyggnadschefens rapport:

Justerandes sign

•

Presenterar resultatet av uppdraget att se över avyttrande av
Lindhagaberg.

•

Samhällsbyggnadschefen har gett i uppdrag till chef för Gata- ParkTrafik att påbörja sandupptagning.
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Justerandes sign
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Delegationsbeslut

1.

Beslut angående betydande miljöpåverkan - Kockbacka gärde
Dnr KS 20/0607

2.

Yttrande remiss grönstrukturprogram Håbo
Dnr KS 20/0837

3.

T.f. ekonomichef
Dnr KS 21/0001

4.

Yttrande remiss strategi för friluftsliv i Stockholms län
Dnr KS 21/0082

5.

Svar på Remiss av DS 2020:29 - En utvecklad organisation för lokal statlig
service
Dnr KS 21/0158
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Anmälningar

1.

Protokoll Kultur- och Fritidskontorets Samverkansgrupp, 2021-02-09

2.

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 2-101--20 - Förstudie om utveckling av Bro stationsområde
Dnr KS 19/0563

3.

Samhällsbyggnadskontorets Samverkansprotokoll 2020-12-02
Dnr KS 20/0654

4.

Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 21 februari
2020 - Strategin för ett socialt hållbart Bro och projektet BID
Dnr KS 19/0732

5.

Tekniska nämndens beslut § 3 - Omfördelning av investeringsmedel 2020
Dnr KS 20/0363

6.

Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 2-19-1--20 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Dnr KS 20/0647

7.

Tekniska nämndens beslut § 1 - Verksamhetsplan 2021 Tekniska nämnden
Dnr KS 21/0008

8.

Protokoll från Familjerättsnämnden 2021-02-24
Dnr KS 21/0050

9.

Kungörelse om sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 10
mars 2021
Dnr KS 21/0052

10.

Tekniska nämnden beslut § 7 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021
Dnr TN 21/0024

11.

Cirkulär 21:12 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024
Dnr KS 21/0018

12.

Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus 21-01-19.pdf
Dnr KS 21/0053
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