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Sekreterare 
 ..................................................................  
Sanna Ajaxén 

Ordförande 
 ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

Justerare 
 ..................................................................      ……………………………………………. 
Camilla Janson (S) Martin Normark (L) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2020-04-15 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-20 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-05-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  
Sanna Ajaxén 

 
 

Plats och tid Marina Föreningshuset, 2020-04-15 14:00 – 14:11 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M) 

Martin Normark, 1:a vice ordförande 
(L) 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande 
(S) 
Jan Stefanson (KD) 
Anders Åkerlind (M) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 

Tomas Carneheim (V) 
Mattias Peterson (C) 
 
Distans närvarande – Ej beslutsföra 

Börje Wredén (L) 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Marcus Sköld (M) 
Kaj Bergenhill (M) 
Göran Malmestedt (M) 
Sven-Inge Nylund (S) 
Juan Chacon (S) 
Claus Engström (SD) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Sara Ridderstedt (MP) 
Katarina Olofsson (SD) 
Lisa Edwards (C) 
Hans Åberg (L) 
Jan-Erik Björk (KD) 
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Övriga deltagare  
 
 
Övriga deltagare på distans 

Ida Texell - Kommundirektör, Sanna Ajaxén – Kommunsekreterare,  
 
Mathias Rantanen – Samhällsbyggnadschef, Sara Lauri – kanslichef, 
Anders Nilfjord – Ekonomichef, Ulrika Gyllenberg - Avdelningschef 
Övergripande samhällsplanering § 57, Henric Carlson – Planchef, 
Katarina Ekroth – Kommunjurist, Karin Haglund – 
Kommunsekreterare. 
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§ 57 Överenskommelse om 
fastighetsreglering Härnevi 8:10 m.fl. 

 Dnr KS 20/0279 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande Härnevi 8:10 m.fl.  

Sammanfattning 
Genom fastighetsreglering ges kommunen rådighet som fastighetsägare över 
området idag utgörande Härnevi 8:10. Fråga om markåtkomst i samband med 
genomförande av eventuell framtida detaljplan för skoländamål på platsen 
aktualiseras därmed inte. För att möjliggöra fastighetsregleringen har 
förhandling skett med LE Lundbergs fastighets AB och ett flertal markområden 
överförs parterna emellan som del i uppgörelsen. LE Lundbergs Fastighets AB 
ersätter kommunen jämte markområden en ersättning om 940 000 kr. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020  

• Värdeutlåtande pågående markanvändning Härnevi 8:10, den 20 
december 2019  

• Värdeutlåtande pågående markanvändning Kockbacka 2:1, den 20 
december 2019  

• Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 
2 september 2015. 

• Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 15 april 2020  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande Härnevi 8:10 m.fl.  
 

Beslutet skickas till: 

• LE Lundbergs Fastighets AB  
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§ 58 Revidering av inträdesordning för 
ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna för mandatperioden 2018-
2022 

 Dnr KS 18/0392 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C  

KD KD, M, L, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V  

V V, MP, S, C, L 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

 

2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 
ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt. 

(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under 
mandatperioden 2018-2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om inte ersättarna 
väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid 
ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Enligt 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018, § 116, framgår nuvarande 
inträdeordning. I Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 framgår 
också hur ersättare ska väljas in när inträdesordning inte räcker: När ersättare 
inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i 
den ordning de valts av kommunfullmäktige. 
 
Eftersom Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun inte har valt in 
ersättare i styrelse och nämnder genom proportionellt valsätt kan det uppstå 
oönskade partiväxlingar när ersättare enligt inträdesordningen tagit slut.  
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För att undvika detta uppdateras och förtydligas inträdesordningen i styrelse 
och nämnder.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, X, X, X, X, X 

M M, L, KD, C, X, X, X, X 

L L, M, KD, C X, X, X, X 

Kd KD, M, L, C, X, X, X, X 

C C, M, L, KD, X, X, X, X, X 

Mp MP, S, V X, X, X, X, X 

V V, MP, S X, X, X, X, X 

SD SD, M, L, KD, C, X, X, X 

 

2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 
ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt. 

(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 
2018-2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Beslutsgång 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inkommit 
med deras förslag till inträdesordning för respektive parti i förväg. Ordförande 
frågar om Kommunstyrelsen kan fatta beslut enligt liggande förslag vilket är 
kompletterat med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Sverigedemokraternas förslag. Han finner bifall.  
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§ 59 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för 
styrelse och nämnder i Upplands-Bro 

 Dnr KS 20/0294 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 
sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

Sammanfattning 
Under våren 2020 började infektionssjukdomen Covid-19 som orsakas av ett 
nytt virus att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälso-
organisationen, WHO, deklarerade i mars månad att det råder en pandemi. Den 
rådande situationen har givit upphov till att ändra bestämmelser i nämndernas 
reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort 
varsel ställa in eller flytta sammanträden. 

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns vissa 
bestämmelser som är gemensamma och samtliga reglementen i vissa delar är 
likalydande. Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda 
reglemente skapas enhetlighet vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd 
en förtroendevald tjänstgör. Ett gemensamt reglemente skapar också en mer 
effektiv process kring revideringar och säkerställer därmed att 
förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är 
gemensamma. 

Ett nytt gemensamt reglemente reglerar de behov som föranletts av rådande 
pandemi och samlar gemensamma bestämmelser i ett och samma reglemente. 
Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts 
av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram efter att den nya 
kommunallagen trätt i kraft och som SKR rekommenderar kommuner att följa 
med anpassningar till lokal behov. 

Efter kommunstyrelsens beredning har förslaget justerats vad gäller 13 §, 
ledamots skyldighet att i förväg anmäla deltagande på distans. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars 2020 

• Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 
sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
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§ 60 Ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

 Dnr KS 20/0295 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de 
ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. 

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige reviderades senast den 30 
augusti 2012. I samband med den nya kommunallagen 2018 publicerade SKR 
ett underlag för kommunfullmäktiges arbetsordning med vissa användbara 
uppdateringar som Upplands-Bro kommuns nuvarande arbetsordning saknar. 
Detta, sammantaget med rådande pandemi och behovet att möjliggöra för 
alternativa former för sammanträdet föranleder behovet att anta en ny 
arbetsordning. 

Kommunledningskontorets version som är förslag till detta beslut är en ny 
arbetsordning som föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den 
struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa. 

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den 
nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet 
”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. En kommentar 
avseende vid beredningen uppkomna synpunkter om tidsaspekten för frågor 
och interpellationer, har även lagts till i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020 

• SKR:s vägledning för kommunfullmäktiges arbetsordning 

• Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

 
Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 
  



  PROTOKOLL 10 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-04-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Verksamhetsberättelse 2019 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0248 

Beslut 
1. Att förslag till verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen 

godkänns 

2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt 
ombudgeteras till 2020 

Särskilda uttalanden 
Johan Silversjö (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. 

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.  

Sammanfattning 
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas  
Årligen verksamhetsberättelser. 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. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med 
budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, 
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. 
Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott på 35 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
Kommunstyrelsen besluta 

1. Att förslag till verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen 
godkänns 

2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt 
ombudgeteras till 2020 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
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§ 62 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0249 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 
enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Särskilda uttalanden 
Johan Silversjö (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. 

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.  

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 
Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 
Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 
rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 
personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 
som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 
iakttagande av god redovisningssed. 
Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom 
exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel 
avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av 
till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 
tkr. 
Balanskravresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen 
uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.  
I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 
för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 
nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 
presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 
som delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 
enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisionen 
• Samtliga nämnder 
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§ 63 Budgetunderlag 2021 med planering för 
2022-2023 - Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0332 

Beslut 
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2021 med planering för 2022-
2023 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i februari att ge samtliga nämnder i uppdrag att ta 
fram ett underlag till budget 2021 med planering för 2022-2023. Underlaget 
utgår från två scenarier för ramförändring, 0% och -2%. Även 
Kommunstyrelsen ska redovisa ett underlag med konsekvenser av de olika 
scenarierna. Kommunstyrelsens underlag redovisas i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2021 med planering för 2022-
2023 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

Yrkanden 
Camilla Janson (S) yrkar bifall. 

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

Socialdemokraterna tog ett initiativ vid kommunstyrelsens möte 4 mars 2020  
§ 53 Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Fördelning av 
välfärdsmiljoner Dnr KS 20/0190  

Beslut: Ärendet remitteras till Kommunledningskontoret för beredning.  

”Mot bakgrund av Riksdagen beslutat om att tillskjuta välfärdsmiljarder till 
Sveriges kommuner signalerar Riksdagen att välfärden i kommunerna måste 
prioriteras högre redan i år, det verkar alla partier vara överens om på nationell 
nivå. Detta tillskott innebär ca 15 miljoner kronor för Upplands-Bro kommun. 
Genom Oppositionsrådet Camilla Janson väcker Socialdemokraterna i 
Upplands-Bro föreslag att de miljoner som till delat Upplands-Bro kommun 
fördela ut till vård, omsorg och skola i år. Det krävs en långsiktig strategi för 
att möta utmaningarna inom välfärden i kommunerna, tillskottet blir en del i 
detta viktiga arbete. Om Kommunfullmäktige inte aktivt tar det beslutet 
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kommer pengarna gå till ökat budgetöverskott. I stället för att stärka välfärden 
kommer minoritetsstyrets besparingar inom äldreomsorg och skola att fortsätta. 

Beredningen av ärendet drar ut på tiden. Socialdemokraterna anser att ärende 
skyndsamt ska prioriteras och ”Att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige antar en tilläggsbudget på nästkommande möte 2020 så 
att pengarna fördelas till vård, omsorg och skola och användas redan i år.”  
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§ 64 Rapporter 
  

Kommundirektörens rapport 

• Trygghet och säkerhet 

• Rapport från bolagen 
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§ 65 Delegationsbeslut 
1. Beslut angående betydande miljöpåverkan – Detaljplan för Tång 2:5    

2. Avropsavtal - fastighetsvärdering, markvärdering   

3. Avropsavtal - kalkylatorstjänst för exploateringsverksamhet   

4. Avropsavtal - VA-besiktningsman för genomförande inkl svetsning samt 
pumpstation med reservkraft, Trädgårdsstaden etapp 1 

  

5. Avropsavtal - tillägg till avtal 168405, kalkylatorstjänst   

6. (KSO) Ordförandebeslut angående deltagande vid Sekoms årsmöte 2020   

7. Utlandsresa för förtroendevalda - ICLD kommunala partnerskapsprojektet 
med Muranga, Kenya 

  

8. Utlandsresa för personal - ICLD kommunala partnerskapsprojektet med 
Muranga, Kenya 

  

9. Svar på grannehörande - bygglov för ombyggnad och tillbyggnad, 
Ekhammar 4:230, BYGG.2020.15 

  

10. Yttrande på samråd - anmälan om miljöfarlig verksamhet, Kungsängens-
Tibble 1:478, MIL.2019.703 

  

11. Grannemedgivande - beslut om tillstånd för bergvärmeanläggning, 
Kungsängens Kyrkby 2:311, Villa Skoga, MIL.2020.72 

  

12. Yttrande på remiss gällande anmälan om krossningsverk, Brogård 1:84 
(1:164), MIL.2020.157 

  

13. Yttrande rörande anmälan om värmepumpsanläggning, Brogård 1:168, 
MIL.2020.161 

  

14. Fullmakt att föra talan gällande vattenverksamhet, Trädgårdsstaden 
Sätrabäcken 

  

15. Beslut om att inleda upphandling av entreprenad för etapp 2 i Tegelhagen   

16. Svar på grannhörande - Bygglov för nybyggnad av carport, Sylta 1:105, 
BYGG.2020.60 

  

17. Beslut om avslag    

18. Svar på grannhörande - Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, 
Brunna 5:1, BYGG.2020.98 
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19. Svar på grannhörande - Bygglov för uppförande av stödmur, Ekhammar 
4:519, BYGG.2020.259 

  

20. Uppdragsbeställning - regling av dörr samt städning, Kocktorp   

21. Uppdragsbeställning - åtgärder på träd, rensa hängrännor samt avläsning 
av vattenmätare, Lindhagaberg 

  

22. Uppdragsbeställning - avläsning 2 st vattenmätare, Rankhus   

23. Uppdragsbeställning 004 - rivning Ekhammar 7:18   

24. Uppdragsbeställning 005 - rivning Ekhammar 7:20   

25. Svar på grannhörande - Bygglov för ombyggnad av skärmtak till 
varmförråd, Sylta 2:34, BYGG.2020.101 
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§ 66 Anmälningar 
1. Protokoll från KLK Samverkan 2019-11-04   

2. Remiss - Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030   

3. Enkätsvar 2020 - Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda 
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 

  

4. Cirkulär 20:09 från SKR - Överenskommelse om Krislägesavtal med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

  

5. Cirkulär 20:10 - Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt 
diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet 

  

6. Revisorernas uppföljning av 2017 års granskningar   

7. SPAT-överenskommelse för läsning inför 25/3   

8. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 20 februari 2020 - 
Verksamhetsberättelse 2019 - Socialnämnden 

  

9. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp, 2020-03-02   

10. På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser (SKR)   

11. Protokollsutdrag med beslut från Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 26 februari 2020 - Regler för Kulturcheck 

  

12. Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 2020-02-26   

13. Länsstyrelsens nya arbetssätt med att förordna vigselförrättare   

14. Information från Norrvatten om andelar 2019 och budgeterad fakturering 
2020 

  

15. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (Cesam) 2020-01-27   

16. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (Cesam) 2020-03-02   

17. Tekniska nämndens beslut § 7 - Nya avfallsföreskrifter 2020   

18. Storsthlms nyhetsbrev nummer 1, 2020 - Vikten av samarbete när det 
krisar 

  

19. Upphandling av luftövervakningsaktör, Östra Sveriges Luftvårdsförbund   

20. Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets 
rättigheter, DS 2019:23 

  



  PROTOKOLL 19 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-04-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

21. Cirkulär 20:12 från SKR - Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus  

  

22. Cirkulär 20:11 från SKR - Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

  

23. Ändrat och justerat protokoll från Kommunledningskontorets 
Samverkansgrupp, 2020-01-27 

  

24. Cirkulär 20:13 från SKR - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro   

25. Cirkulär 20:14 från SKR - Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen 
samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad 
av coronavirus 

  

26.  Rekommendation om överenskommelse hemlöshet   

27. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 

  

28. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 februari 
2020 - Trafik och tillgänglighetsprogram 2020 

  

29. Cirkulär 20:15 från SKR - Överenskommelse om Krislägesavtal med 
OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer 

  

30. Åtgärder med anledning av Coronaviruset   

31. Inbjudan och program till webbsänd konferens - Regional utveckling 13 
maj 2020 - Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser 

  

32. Ändrad handläggning av patientnämndsärenden till följd av coronaviruset   

33. Information från Länsstyrelsen - Välj att sluta kan behövas extra mycket i 
Cornonatider 

  

34. Beslut om styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i 
samband med covid-19 

  

35. Meddelande från SKR:s ordförande Anders Knape angående Coronakrisen 
- En kris som sätter Sverige på hårda prov 

  

36. Kommuner behöver stötta besöksnäringen   
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37. Cirkulär 20:16 från SKR - Överenskommelse om Krislägesavtal med 
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer 

  

38. Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet gällande fotbollsföreningarnas 
situation maa corona-utbrottet 
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