
  PROTOKOLL 1 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Utses att justera Camilla Janson (S) Martin Normark (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-02-04 
kl. 08:30 

Paragrafer 
 

 §§ 1 -14 och 16 - 34 

Underskrifter 

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

Ordförande 
 ..................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ..................................................................   .................................................................. 
Camilla Janson (S) Jan Stefanson (KD) 

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-02-04 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-02-25 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, 2020-01-29 14:05-16:40 
Ajournering 15:30-16:05 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 

-tjänstgör som mötesordförande 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Lisa Edwards (C) 
Anders Åkerlind (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Lisbeth Waern (M) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) §§1-31 och  
§32 (temaärende) 
Katarina Olofsson (SD) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 

Börje Wredén (L) 
Marcus Sköld (M) 
Sven-Inge Nylund (S) §32 
(rapporter) och §§33-34 
 
Närvarande ersättare 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Christina Brofalk (C) 
Kaj Bergenhill (M) 
Göran Malmestedt (M) 
Tomas Carneheim (V) 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga deltagare Ida Texell - Kommundirektör, Sanna Ajaxén – Kommunsekreterare, Sara Lauri – 
kanslichef, Olle Nykvist – Kommunsekreterare, Karin Haglund – 
Kommunsekreterare, Mia Lundqvist - verksamhetsledare Leader Mälardalen §32 
(temaärende), Marcus Nybom – Näringslivschef §§ 6 – 12 & 32 (temaärende), 
Helena Austrell (S) – politisk sekreterare, Göran Boklint (SD) - politisk sekterare, 
Mathias Rantanen- samhällsbyggnadschef, Katarina Ekroth – Kommunjurist §§1-
21 och § 32 (temaärende). 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Plats och tid Gemaket, 2020-01-29 14:05 – 16:40 
Ajournering 15:30-16:05 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) 

-tjänstgör som mötesordförande 
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) 
Jan Stefanson (KD) 
Lisa Edwards (C) 
Anders Åkerlind (M) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Lisbeth Waern (M) 
Mary Svenberg (S) 
Annika Falk (S) 
Conny Timan (S) 
Sara Ridderstedt (MP) §§1-31 och  
§32 (temaärende) 
Katarina Olofsson (SD) 
Johan Silversjö (SD) 
Erik Karlsson (V) 

Börje Wredén (L) 
Marcus Sköld (M) 
Sven-Inge Nylund (S) §32 
(rapporter) och §§33-34 
 
Närvarande ersättare 
Karl-Erik Lindholm (KD) 
Mattias Peterson (C) 
Christina Brofalk (C) 
Kaj Bergenhill (M) 
Göran Malmestedt (M) 
Tomas Carneheim (V) 

  
Utses att justera Camilla Janson (S) Martin Normark (L) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-01-29 
kl.17:00 

Paragraf 
 

 § 15 

Underskrifter 

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

Vice ordförande 
 ...................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ...................................................................   ..................................................................  
Camilla Janson (S) Jan Stefanson (KD) 

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

Datum för anslags uppsättande: 2020-01-30 Datum för anslags nedtagande 2020-02-20 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  .....................................................................  
Sanna Ajaxén 
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Övriga deltagare Ida Texell - Kommundirektör, Sanna Ajaxén - Kommunsekreterare Sara Lauri – 
kanslichef, Olle Nykvist – Kommunsekreterare, Karin Haglund – 
Kommunsekreterare, Mia Lundqvist - verksamhetsledare Leader Mälardalen §32 
(temaärende), Marcus Nybom – Näringslivschef §§ 6 – 12 & 32 (temaärende), 
Helena Austrell (S) – politisk sekreterare, Göran Boklint (SD) - politisk sekterare, 
Mathias Rantanen- samhällsbyggnadschef, Katarina Ekroth – Kommunjurist §§1-
21 och § 32 (temaärende). 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Riktvärden för bullernivåer i Upplands-
Bro kommun  

 Dnr KS 19/0715 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt Tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till riktvärden för bullernivåer. 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en 
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom 
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att 
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i 
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka 
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.  

Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på 
bulleranpassning.  

Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus  
45 dBA max inomhus nattetid  
55 dBA ekv utomhus vid fasad  
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte 
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan 
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är 
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter 
och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i 
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.  

Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa 
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen, 
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar 
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte 
tillämpas som rättsligt bindande normer. 

Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt 
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 
december 2019 § 100 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) föreslår att beslutsmeningen ändras från  
”(…) Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november.” till  
”(...) Tekniska nämndens förslag till beslut.”  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag med 
Camilla Jansons (S) ändringsförslag. Ordförande finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Ändrat väghållarskap för 
Frölundavägen  

 Dnr KS 19/0717 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige omfördelar del av återstående investeringsförslag från 
projektet Torget i Kungsängen om 2 000 tkr för att renovera Frölundavägen 
efter att kommunen övertagit vägen. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela 
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen i syfte att 
renovera Frölundavägen efter att kommunen har övertagit vägen. 

Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket 
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som 
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i 
stort behov av reparation.  

Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat 
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall 
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska 
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare 
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.  

Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på 
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker 
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av 
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan 
besökare då vägen blir obrukbar.  

För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan 
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen 
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en 
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).  

Den 12 maj 2010 fastslog Kommunfullmäktige ”Förslag till bildande av 
naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i Upplands-
Bro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda där det står 
skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav Frölundavägen och därför 
äger vinterväghållningsdriften. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2019 

• Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 
december § 101 

• Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 
maj 2010 § 20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige omfördelar del av återstående investeringsförslag från 
projektet Torget i Kungsängen om 2 000 tkr för att renovera Frölundavägen 
efter att kommunen övertagit vägen. 
Beslutet skickas till: 

• Väghållare för Frölundavägen 
• Tekniska nämnden 
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§ 3 Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

 Dnr KS 19/0737 

Beslut 
Kommunstyrelse föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för 
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med stöd av 
8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på avgifter, se tabell 
nedan och i bilaga 1.  

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning eller 
efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.  

3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2020. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutade om förslag till avgifter för tillstånd och 
tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och 
liknande produkter. Bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak. 
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den 
som har tillstånd för sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019. 

Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan 
eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för 
sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § 
Lagen om tobak och liknande produkter. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 
december 2019 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelse föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för 
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med stöd av 
8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på avgifter, se tabell 
nedan och i bilaga 1.  

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning eller 
efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.  

3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2020. 
Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 
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§ 4 Exploateringsavtal för Köpmanvägen 
 Dnr KS 19/0455 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns. 

Reservationer 
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Avtalets syfte är reglera åtaganden och kostnader för kommande utbyggnad i 
enlighet med antagen detaljplan för Köpmanvägen. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till detaljplan. 

• Markanvisningsavtal, daterat 2019-03-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Börje 
Wredéns (L) förslag om avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
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§ 5 Antagande av detaljplan för del av 
Härnevi 1:71, Köpmanvägen 

 Dnr KS 15/0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Detaljplan för Köpmanvägen, daterad den 14 januari 2020 antas i 
enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

2. Granskningsutlåtande, tillhörande detaljplan för Köpmanvägen 
(Härnevi 1:71 m.fl.), daterat den 25 oktober 2019, godkänns. 

Reservationer 
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge dåvarande 
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet 
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi 
1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda 
möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi 
1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar. 
Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september 
2016. Ett reviderat förslag sändes ut för granskning mellan 2 april 2019- 26 
april 2019.  
 
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 
från 2010.Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs 
Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus och utveckla 
stråket mellan Bro centrum och tågstationen, i linje med kommunens 
översiktsplans intentioner. 

Beslutsunderlag 
• ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162 
• Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158 
• Behovsbedömning, den 4 november 2015 
• Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019 
• Plankarta, den 14 januari 2020 
• Planbeskrivning, den 14 januari 2020 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Detaljplan för Köpmanvägen, daterad den 14 januari 2020 antas i 
enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

2. Granskningsutlåtande, tillhörande detaljplan för Köpmanvägen 
(Härnevi 1:71 m.fl.), daterat den 25 oktober 2019, godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Börje 
Wredéns (L) förslag om avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag 

Reservationsmotivering 
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

Jag yrkade avslag på förslaget att anta detaljplan för del av Härnevi 1:71, 
Köpmanvägen. Jag hoppas att kommunfullmäktige inte kommer att anta det. 
Höjden och volymen på husen är inte rimliga utifrån en avvägning av behovet 
av att förtäta bebyggelsen samtidigt som hänsyn tas till befintlig bebyggelse. 
Att bygga hus upp till fyra våningar högt längs Köpmanvägen strider mot 
ambitionen att bibehålla karaktären i gamla Bro. Översiktsplanen anger 2-4 
våningar för ny bebyggelse i gamla Bro och det kan inte tolkas som att den 
högre siffran skulle vara rätt i varje läge. Kommunstyrelsen har inte tagit till 
sig de massivt kritiska synpunkter och åsikter som tidigare har framförts i 
samrådet och nu även i granskningen av planförslaget. Formuleringen ”De 
nya bostadshusen ska i sin gestaltning och volym anknyta till Bro 
stationssamhälles karaktär” som skrivits in i antagandehandlingen saknar 
tyvärr täckning. 

Beslutet skickas till: 

• AB Upplands-Brohus 
 
  



  PROTOKOLL 16 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 19/0619 

Beslut 
Ärendet bordläggs.  

Reservationer  
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 18 december 2019. 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens 
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora 
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Efter 
återremiss från Bygg- och miljönämnden genomförde miljöavdelningen en 
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter.  

Kommunfullmäktiges återremiss föranleder ingen ny bedömning men ärendet 
har kompletterats med kartbilagor och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-
Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019. 



  PROTOKOLL 17 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 
november 2019 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 

• Hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av 
Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010 

• Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 

• Kartbilaga 1 

• Kartbilaga 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 
från och med 1 mars 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras till Bygg- och Miljönämnden med uppdrag att utreda 
konsekvenserna av beslut enligt punkterna 3 a), b), och c) i Bygg- och 
Miljönämndens beslut §105, 7 november 2019. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas förslag om återremiss.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas förslag om återremiss.  

Martin Normark (L) yrkar för Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna 
och Centerpartiets räkning på bordläggning.  

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna stödjer förslag om 
bordläggning.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, återremittering eller 
bordläggning, då ingen har yrkat på liggande förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga 
ärendet.  

 
  



  PROTOKOLL 18 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Revidering av lokaltaxa för uthyrning av 
lokaler och anläggningar 

 Dnr KS 20/0047 

Ärendet utgår från dagordningen. 

Sammanfattning 
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 
föreningsstödet inom hela kommunen. Den utredningen har lett till 
utvecklingen av ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga 
arrangemang för kommunens invånare. I samband med detta är det naturligt att 
också taxorna revideras. Senast taxorna reviderades var 2012 och sedan dess 
har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat. 

I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska 
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver ske. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 3 

december 2019. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019. 

• Bilaga med jämförelse med andra kommuners taxor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad lokaltaxa för uthyrning av lokaler och anläggningar i 
Upplands-Bro kommun antas enligt Kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 

2. Reviderad lokaltaxa för uthyrning av lokaler och anläggningar i 
Upplands-Bro kommun börjar gälla från och med den 1 mars 2020. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 8 Revidering av Utbildningsnämndens 
taxor 

 Dnr KS 19/0740 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun i enlighet 
med Utbildningsnämndens förslag. 

2. De reviderade taxorna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
börjar gälla från och med den 1 mars 2020. 

Reservationer  
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har den 10 december 2019 godkänt förslaget till regler 
och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För att kommunens 
regler och taxor ska hållas aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis 
årligen eller när behov uppstår.  

Utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg medan taxorna måste beslutas i Kommunfullmäktige innan 
de kan börja gälla.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2019 

• Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10 
december 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019 

• Förslag till revidering av Regler och taxor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Upplands-bro kommun den 19 november 2019 

 

 



  PROTOKOLL 20 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun i enlighet 
med Utbildningsnämndens förslag. 

2. De reviderade taxorna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
börjar gälla från och med den 1 mars 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas förslag om avslag.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas förslag om avslag.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Socialdemokraternas förslag om avslag. Ordförande finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden 
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2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Revidering av taxa för 
myndighetsutövning från Brandkåren 
Attunda 

 Dnr KS 19/0397 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreslagen justerad taxa samt avbokningskostnad vad gäller tillsyn enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) godtas. Den nya taxan gäller från 
2020-03-01. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit emot en hemställan om justering av taxa för 
myndighetsutövning från Brandkåren Attunda.  

Kostnader för tillsynsverksamheten avgiftsfinansieras med full täckningsgrad. 
Avgiften baseras på andel årsarbetare och kostnad för dessa. Modellen tar 
hänsyn till nedlagd tid vid tillsynsbesöket, se hemställan. 
Senaste justering av taxa skedde 2013 då taxan för tillsyn låg på 3 158 kronor. 
Ny taxa 2020 föreslås bli 4 665 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 januari 2020 

• Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning. 

• Komplettering av hemställan om justering av taxa för 
myndighetsutövning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreslagen justerad taxa samt avbokningskostnad vad gäller tillsyn enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) godtas. Den nya taxan gäller från 
2020-03-01. 
Beslutet skickas till: 

• Brandkåren Attunda 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Regler för lokalresursplanering 
 Dnr KS 19/0734 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för lokalresursplanering godkänns  

Sammanfattning 
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna 
planeringen för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att 
olika behov och önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och 
värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska planering, 
verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.  

Dessa regler behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och 
ansvarsfördelning för frågor som gäller lokalresursplaneringen. 

Syftet med reglerna är att säkerställa: 

- en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för 
sociala ändamål, 

- att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och 
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen, 

- ett kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva 
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och 

- att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan 
nämnder och kommunägda bolag. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 
•  Regler för lokalresursplanering  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Regler för lokalresursplanering godkänns  
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och bolag 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 En väg in – gemensam lokalbokning för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 19/0708 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för lokalbokning i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utöka antalet bokningsbara lokaler 
genom att tillföra lokaler som står tomma utanför ordinarie 
verksamhetstid. 

3. I och med fastställandet av riktlinjer och det vidare uppdraget är att 
motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.  

Sammanfattning 
I budget 2019 lämnades uppdrag om att genomföra ”En väg in” under 2019. 
Projektet handlar om att inventera och samla bokningsbara lokaler och göra 
dessa tillgängliga för bokning genom ett gemensamt bokningssystem. 
Uppdraget svarar mot den motion som lämnades av KD den 13 juni 2018 (KS 
18/0257). 

Idag finns lokaler, sporthallar och anläggningar på 39 olika platser i kommunen 
fördelat på 59 olika bokningsbara objekt. Förslaget till regler kopplat till 
projektet innebär att samtliga bokningsbara objekt kopplas till kommunens 
övergripande bokningssystem och att de därmed går att boka via kommunens 
hemsida eller via kommunens kontaktcenter. Nyckelhanteringen sker sedan 
främst genom utlämning i Brohuset eller i Kommunhuset. I några fall hanteras 
nyckelhanteringen direkt av anläggningen. 

Kommunledningskontoret föreslår även att uppdrag lämnas till 
kommundirektören för att genomföra en utökning av projektet. Denna utökning 
innebär att ytterligare bokningsbara lokaler tillförs nuvarande utbud. 
Inriktningen är då att använda lokaler som annars inte utnyttjas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2019 

• Riktlinje för uthyrning av lokaler 

 

 



  PROTOKOLL 24 (60)  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för lokalbokning i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att utöka antalet bokningsbara lokaler 
genom att tillföra lokaler som står tomma utanför ordinarie 
verksamhetstid. 

3. I och med fastställandet av riktlinjer och det vidare uppdraget är att 
motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.  

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

Uppdraget ”En väg in” har pågått ett antal år, med avsikt att tillgängliggöra 
kommunens lokaler för kommunens innevånare, föreningar och andra. I ett 
första steg handlar det om att utöka antalet bokningsbara lokaler och samla 
dessa i samma system. 

Nästa steg bör bli att koncentrera all bokning, uthyrning och utlämnande samt 
återlämnande av nycklar/brickor till Brohuset och Kontaktcenter i 
Kungsängen. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer ovanstående 
protokollsanteckning.  

Jan Stefanson (KD) meddelar att Kristdemokraterna stödjer ovanstående 
protokollsanteckning. 

Lisa Edwards (C) meddelar att Centerpartiet stödjer ovanstående 
protokollsanteckning. 

Anders Åkerlind (M) meddelar att Moderaterna stödjer ovanstående 
protokollsanteckning. 

Martin Normark (L) meddelar att Liberalerna stödjer ovanstående 
protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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§ 12 Förenkla - helt enkelt 
 Dnr KS 19/0716 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag att genomföra 
utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun genomförde 2014 utbildningen ”Förenkla – helt 
enkelt” med syftet att stärka den interna samordningen och skapa en större 
förståelse för företagens behov och villkor. Målgruppen för utbildningen var 
alla medarbetare och chefer som genom sin yrkesroll möter företag. Intern 
samordning, information och bemötande var tre områden som då prioriterades. 
Det är snart sex år sedan utbildningen genomfördes och nya medarbetare 
har tillkommit. Vidare har kommunens organisation delvis förändrats och 
näringslivet har expanderat kraftigt. Att återigen genomföra utbildningen 
med en bred representation av chefer och medarbetare för att möta dagens 
och morgondagens förväntningar på en effektiv, rättssäker och 
serviceinriktad kommun vore därför eftersträvansvärt. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag att genomföra 
utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”. 

Särskilda uttalanden 
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontoret 
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§ 13 Allmänhetens frågestund 2020 
 Dnr KS 19/0607 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.  

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 
utser.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019. 

• Regler för allmänhetens frågestund. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.  
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§ 14 IOP-avtal med Fryshuset 
 Dnr KS 20/0035 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i enlighet med 

gällande IOP-avtal avsluta samarbetet med Fryshuset.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att säkerställa att en 
kvalitativ överlämning genomförs och säkerställer att kommunen möter 
upp med en professionell organisation som fortsätter det förebyggande 
och andra insatser i hela kommunens trygghetsarbete. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har haft ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
med Fryshuset sedan 2017. Syftet med partnerskapet är att öka trygghet och 
framtidstro för unga, framförallt i Bro. I samarbetet går kommunen in med 2,7 
miljoner kronor per år till tre anställda för Fryshuset i Bro samt verksamhet. 
IOP-avtalet med Fryshuset kan enligt överenskommelse som längst förlängas 
till juni 2021 och måste därefter avslutas. Fryshuset har idag inga egna 
ambitioner på att långsiktigt etablera Fryshuset i Bro efter att avtalet med 
kommunen löper ut.  

Under föregående år har kommunen flera projekt och uppdrag som verkar för 
en trygg och säker kommun. Kapacitet och förmåga har förstärkts under 2019 
och fortsätter förstärkas under 2020. Med hänsyn till den kapacitet som idag 
finns i kommunen, till skillnad från när Fryshuset startade sin verksamhet i 
Bro, kan samarbetet med Fryshuset avslutas. Goda förutsättningar finns idag 
för att Fryshuset ska kunna göra en kvalitativ överlämning till kommunens nya 
fältgrupp, Bro:n, SIG, Ungdomsstödjare, Bro fritidsgård samt kommunens 
väktare för att därefter avsluta sitt åtagande.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 20/0035 

• IOP-avtal med Fryshuset  

• Tilläggsavtal 15 maj 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i enlighet med gällande 
IOP-avtal avsluta samarbetet med Fryshuset.  

 



  PROTOKOLL 28 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall med följande 
tilläggsyrkande: 

att ge uppdrag till kommundirektören att säkerställa att en kvalitativ 
överlämning genomförs och säkerställer att kommunen möter upp med en 
professionell organisation som fortsätter det förebyggande och andra insatser i 
hela kommunens trygghetsarbete. 

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande.  

Jan Stefanson (KD) meddelar att Kristdemokraterna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande.  

Lisa Edwards (C) meddelar att Centerpartiet stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande. 

Anders Åkerlind (M) meddelar att Moderaterna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande.  

Martin Normark (L) meddelar att Liberalerna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande. Han frågar om Kommunstyrelsen kan 
besluta enligt detta och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontoret  
• Fryshuset  

 
  



  PROTOKOLL 29 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Samverkansöverenskommelse mellan 
Upplands-Bro kommun och Polisen 

 Dnr KS 20/0036 

Beslut 
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro 

kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, den 14 januari 
2020, inklusive bilagor godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
samverkansöverenskommelsen. 

3. Förlängning av samverkansöverenskommelse beslutas innan avtalets 
utgång av Kommunstyrelsen med Trygghetsutskottet som 
remissinstans. 

4. Beslutet justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 
och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram gällande 
ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska 
minska och tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare 
samverkan, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden. 

Beslutsunderlag 
• Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 

lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, den 14 januari 2020. 

• Åtgärdsplan 

Förslag till beslut 
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro 

kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, den 14 januari 
2020, inklusive bilagor godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
samverkansöverenskommelsen. 

3. Förlängning av samverkansöverenskommelse beslutas innan avtalets 
utgång av Kommunstyrelsen med Trygghetsutskottet som 
remissinstans. 

4. Beslutet justeras omedelbart 
Beslutet skickas till: 

• Polisen, lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
  



  PROTOKOLL 30 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Svar på medborgarförslag om 
Upplands-Bros bidrag till en hållbar 
framtid 

 Dnr KS 18/0131 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar frågeställaren och anser medborgarförslaget besvarat 
i och med den dialog som skett mellan näringslivsutvecklare inom 
Kommunledningskontoret och den medborgare som lämnat förslaget, samt 
genom de projekt som pågår för en hållbar framtid inom Upplands-Bro 
kommun. 

Sammanfattning 
Den 29 mars 2018 inkom ett medborgaförslag med förslag om hur      
Upplands-Bro kommun kan bidra till en hållbar framtid. Förslagsställaren 
föreslår att Upplands-Bro kommun ska verka för att få en vätgastankstation 
etablerad i kommunen. 

Transportsektorn är ett område där vätgasens miljöpotential är särskilt 
betydande. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik kan 
de lokala utsläppen av koldioxider, kväveoxider och partiklar från 
transportsektorn minskas, då utsläppen från en bränslecell tillsammans med 
vätgas är rent vatten.  

Idag finns fyra vätgastankstationer i Sverige (www.vatgas.se/tanka/) där den 
enda i stockholmsregionen finns vid Arlanda. Det pågår ett arbete med 
etablering av fler stationer, genom projektet Nordic Hydrogen Corridor, där ett 
urval av kommuner kommer ingå. 

Upplands-Bro kommun arbetar för att nå det nationella miljömålet om att 
senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, genom 
bland annat egna miljömål och samarbeten med relevanta aktörer såsom 
Fossilfritt Sverige. Klimatförändringarna på grund av ökade utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären ökar i snabb takt och Upplands-Bro kommun anser 
att det är av största vikt att bidra på bästa sätt. Omvärldsbevakning kring 
regionala och nationella initiativ är därför viktigt och att utifrån våra resurser 
agera.    

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2020. 

 

http://www.vatgas.se/tanka/


  PROTOKOLL 31 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar frågeställaren och anser medborgarförslaget besvarat 
i och med den dialog som skett mellan näringslivsutvecklare inom 
Kommunledningskontoret och den medborgare som lämnat förslaget, samt 
genom de projekt som pågår för en hållbar framtid inom Upplands-Bro 
kommun. 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

  



  PROTOKOLL 32 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Svar på medborgarförslag om placering 
av staty i Bro Centrum 

 Dnr KS 17/0302 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget om att uppföra en staty 
föreställande Charlie Norman i Bro centrum som tas med som ett förslag i 
planering av framtida minnesmonument. 

Sammanfattning 
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty, 
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren 
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll 
kommuninvånarna under många år.  

Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Den 3 december 2019 antog Kultur- och fritidsnämnden ett yttrande. Kultur- 
och fritidsnämnden ställer sig positiva till uppförande av en staty föreställande 
Charlie Norman och framhåller att detta skulle kunna innebära ett kulturellt lyft 
för ett av kommunens centra. Kultur- och fritidsnämnden anser därför att 
förslaget ska tas med i planeringen av framtida minnesdokument. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 
yttrande med förslag om att medborgarförslaget tas med som ett förslag i 
planering av framtida minnesmonument. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag om placering av staty i Bro centrum.  

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 
december 2019. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
oktober 2017. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget om att uppföra en staty 
föreställande Charlie Norman i Bro centrum som tas med som ett förslag i 
planering av framtida minnesmonument. 



  PROTOKOLL 33 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 34 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Riktlinjer för arbetet med krisberedskap 
och civilt försvar i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 19/0589 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro 
kommun 2019–2022 antas. 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska Sveriges 
Kommuner och Landsting ha en planering för vilka åtgärder som ska 
genomföras under mandatperioden. 
 
Den 4 december 2019 antog Kommunstyrelsen Styrdokument för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019–2022, sålunda 
handlar detta ärende endast om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 december 2019 

• Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i 
Upplands-Bro kommun 2019–2022 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro 
kommun 2019–2022 antas. 
  



  PROTOKOLL 35 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

 Dnr KS 19/0622 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med internationella 
kontakter. 

Sammanfattning 
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en 
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro 
kommun. Av motionen framgår att syftet med att ta fram en policy är att 
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan. 

I september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i 
uppdrag att utarbeta en policy för internationalisering. Efter att ha skickat ut ett 
förslag på policy för arbetet med internationella kontakter till samtliga nämnder 
togs ett omarbetat förslag fram av Utbildningskontoret vilken antogs av 
Utbildningsnämnden den 25 september 2018. 

Syftet med policyn är att alla kommunens verksamheter ska ha en gemensam 
plattform för det internationella arbetet som ska präglas av öppenhet och 
dialog. Dels som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men även 
utifrån perspektivet att utbyta kunskap och erfarenhet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

• Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 25 
september 2018 

• Policy för arbetet med internationella kontakter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med internationella 
kontakter. 

 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
  



  PROTOKOLL 36 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar och föreningar 
inom funktionshinderområdet 

 Dnr KS 19/0661 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
  

1. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till 
pensionärsföreningar flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till föreningar inom 
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Socialnämnden.  

3. Budget avsedd till bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar 
under 2020 överförs till Äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Budget avsedd för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 överförs till Socialnämnden.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2019 genomfört en översyn av 
Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna 
bestämmelser för ekonomiska bidrag.  

Kultur- och fritidskontoret har i dialog med Socialkontoret sett över de bidrag 
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom 
funktionshinderområdet. 

Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler har Kultur- och 
fritidskontoret tillsammans med Socialkontoret föreslagit för berörda nämnder 
att ansvaret för utbetalning av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska 
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden 
samt att ansvaret för utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom 
funktionshinderområdet ska föras över till Socialnämnden.  

Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har också föreslagit för berörda 
nämnder att Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för 
utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och 
omsorgsnämnden samt för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden. 



  PROTOKOLL 37 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kultur- och fritidsnämnden antog Kultur- och fritidskontorets förslag enligt 
ovan den 3 december 2019. Äldre- och omsorgsnämnden antog Socialkontorets 
förslag enligt ovan den 18 november 2019 och Socialnämnden antog 
Socialkontorets förslag till beslut den 21 november 2019. 

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ovanstående 
beskrivna förslag om förändringar i enlighet med beslut från Kultur- och 
fritidsnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 
december 2019. 

• Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 
18 november 2019. 

• Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 november 
2019. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019. 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019. 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
  

1. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till 
pensionärsföreningar flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Äldre- och omsorgsnämnden.  

2. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till föreningar inom 
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Socialnämnden.  

3. Budget avsedd till bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar 
under 2020 överförs till Äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Budget avsedd för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 överförs till Socialnämnden.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

  



  PROTOKOLL 38 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

 Dnr KS 20/0020 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till reviderad 
delegationsordning med följande ändring: Trygghetsutskottet utgår som lägsta 
delegat för att teckna överenskommelser gällande medborgarlöften och 
samverkansavtal med Polismyndigheten (nr. G6 UBKFS 2019:18). 

Sammanfattning 
För att komplettera punkter som tidigare har saknats och för att ge 
delegationsordningen en tydligare och mer tillgänglig struktur revideras denna 
enligt bilagt förslag. 

Det reviderade förslaget innebär en ny struktur där beslutanderätten delas in i 7 
huvudkategorier, A-G. Det reviderade förslaget innehåller även ändringar och 
förtydliganden i de inledande kapitlen där delegationsordningen närmare 
presenteras och viktiga begrepp och andra förhållanden definieras och 
förklaras. 

Alla ändringar som gjorts markeras med gult för en tydligare översyn. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2020 

• Delegationsordning för Kommunstyrelsen med ändringsmarkeringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till reviderad 
delegationsordning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att 
Trygghetsutskottet utgår som lägsta delegat för att teckna överenskommelser 
gällande medborgarlöften och samverkansavtal med Polismyndigheten (nr. G6 
UBKFS 2019:18).  

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande.  

Jan Stefanson (KD) meddelar att Kristdemokraterna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande. 



  PROTOKOLL 39 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Lisa Edwards (C) meddelar att Centerpartiet stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande. 

Anders Åkerlind (M) meddelar att Moderaterna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande. 

Martin Normark (L) meddelar att Liberalerna stödjer ovanstående 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  
  



  PROTOKOLL 40 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Ansökan till sociala investeringsfonden 
- Upplands-Bromodellen 

 Dnr KS 19/0736 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden på 4 700 000 SEK för projektet Upplands-Bromodellen. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 10 december att ansöka om medel ur den 
sociala investeringsfonden men syfte att organisera verksamheten inom 
grundskolan i enlighet med Upplands-Bro modellen.   

Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och 
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att 
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en 
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt 
kompetens för de arbetsuppgifterna. De funktioner som ska utföra dessa 
arbetsuppgifter kallas, klassmentorer. Lärarna kommer istället kunna ägna mer 
tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten inom grundskolan 
benämns ”Upplands-Bro modellen”.  

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ansökan ur 
den sociala investeringsfonden. Vid den samlade bedömningen har 
ekonomistaben sammanställt tidigare ansökningar och bedömt att det finns 
tillräckliga medel för denna ansökan.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2019 

• Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10 
december 2019 

• Ansökan till den sociala investeringsfonden – Upplands-Bro modellen 
den 20 november 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden på 4 700 000 SEK för projektet Upplands-Bromodellen. 

 
Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden 
  



  PROTOKOLL 41 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Uppföljning - Intern kontrollplan för 
Kommunstyrelsen 2019 

 Dnr KS 18/0413 

Beslut 
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enligt den interna 
kontrollplanen 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 om intern kontrollplan för 
2018. Den samlade bedömningen av de riskområden som varit föremål för 
kontroll är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt 
utvecklings- och dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder har 
planerats eller vidtagits där brister uppmärksammats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Förslag till beslut 
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enligt den interna 
kontrollplanen 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
  



  PROTOKOLL 42 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Intern kontrollplan 2020 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0033 

Beslut 
Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen fastställs. 

Sammanfattning 
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För 
Kommunstyrelsen har Kommunledningskontoret och 
Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan för år 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen fastställs. 
 

Beslutet skickas till: 

• Revisorerna 
  



  PROTOKOLL 43 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Verksamhetsplan 2020 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 20/0006 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2020 för Kommunstyrelsen 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om budget 2020 för 
kommunen. Nämnder och styrelser ska upprätta en verksamhetsplan där den av 
Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut på nämndens verksamheter. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för 
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för 
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.  

Den totalt budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14 

• Verksamhetsplan 2020 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag 
till verksamhetsplan 2020 (bilaga 1).  

Erik Karlsson (V) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan 2020 (bilaga 1). 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan 2020 (bilaga 1). 



  PROTOKOLL 44 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till beslut 
och Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma 
förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut.  
  



  PROTOKOLL 45 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Anvisningar budget 2021–2023 
 Dnr KS 20/0037 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget 2021–2023. 

Sammanfattning 
Inför budgeten 2021-2023 har tidpunkten för budgetbeslut flyttats fram till 
beslut i Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 3 april ha 
beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett 
antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 
• Anvisningar för budget 2021–2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget 2021–2023. 

 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och bolag 
  



  PROTOKOLL 46 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) 
gällande utredning av kallelser till 
utbildning 

 Dnr KS 19/0650 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
Den 13 november 2019 inkom Erik Karlsson (V) med ett ledamotsinitiativ vid 
Kommunstyrelsens sammanträde gällande Vänsterpartiets krav på utredning 
och granskning av hanteringen av en inbjudan till en utbildning och workshop 
om hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun samt Agenda 2030. 

Den 16 september 2019 skickades en inbjudan ut till förtroendevalda med 
uppdrag i presidier i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder samt i 
kommunens helägda bolag. Inbjudan avsåg en utbildning och workshop den 4 
november 2019 på temat ”hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun” samt 
”Agenda 2030”. Inbjudan skickades ut via e-post från kanslistaben. Eftersom 
tre partier, inte har någon förtroendevald med presidieuppdrag, nåddes inte 
dessa partier av inbjudan. 

Kommunledningskontoret kan konstatera att det skedde ett fel vid kontorets 
handläggning inför utformningen av inbjudan till utbildningen om hållbar 
utveckling den 4 november 2019. Detta innebar att denna inte omfattade 
samtliga partier med mandat i Kommunfullmäktige. Kommunlednings-
kontorets utredning klargör dock att det inte fanns någon avsikt att utesluta 
något parti från att delta vid det aktuella utbildningstillfället utan att detta 
istället handlade om ett missförstånd vid handläggningen. 

Kommunledningskontoret kan vidare konstatera att inbjudan gick via 
kanslistaben, i enlighet med en inarbetad rutin som följs när kallelser och 
inbjudningar av olika slag sker till ett större antal förtroendevalda. Någon 
ytterligare utredning bedöms därför inte behövlig för att undvika att händelser 
likt ovanstående sker i framtiden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 
november 2019 

• Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) gällande utredning av kallelser 
till utbildning 



  PROTOKOLL 47 (60)  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser Vänsterpartiets krav och frågeställningar vara bemötta 
och besvarade genom Kommunledningskontorets utredning och redovisning av 
förfarandet kring inbjudan till utbildning och workshop om hållbar utveckling i 
Upplands-Bro kommun den 4 november 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet och yrkar på återremiss.  

Camilla Janson (S) stödjer förslag om återremiss.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer förslag om återremiss.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
förslag om återremiss. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
  



  PROTOKOLL 48 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Undertecknande av anvisningar på 
bankräkningar, plusgiro m.m. 

 Dnr KS 19/0240 

Beslut 
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgiro-
betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar 
undertecknas av:  
- kommundirektör Ida Texell  
- ekonomichef Anders Nilfjord  
- redovisningsansvarig Ann Jansson  
- ekonom Jan-Olof Olsson  
- strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander  
- personalchef AnnCatrin Brattström  
- kommunikationschef Sara Eklind  
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av 
någon av följande personer:  
- ekonom Susanna Niittyvuopio  
- ekonomiassistent Bente Wehn  
- ekonomiassistent Githa Forsman 

Sammanfattning 
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen besluta hur 
bank- och checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, 
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. 
Med anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

  



  PROTOKOLL 49 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Förslag till beslut 
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgiro-
betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar 
undertecknas av:  
- kommundirektör Ida Texell  
- ekonomichef Anders Nilfjord  
- redovisningsansvarig Ann Jansson  
- ekonom Jan-Olof Olsson  
- strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander  
- personalchef AnnCatrin Brattström  
- kommunikationschef Sara Eklind  
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av 
någon av följande personer:  
- ekonom Susanna Niittyvuopio  
- ekonomiassistent Bente Wehn  
- ekonomiassistent Githa Forsman 

 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
  



  PROTOKOLL 50 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Hemställan om godkännande av 
ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet, KF2019-074 

 Dnr KS 19/0606 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning för 
Käppalaförbundet. 

Sammanfattning 
Förbundsfullmäktige för Käppalaförbundet har den 22 oktober 2019 föreslagit 
en omfattande förbundsordningsförändring.  

I förslaget till ny förbundsordning har bland annat följande aspekter beaktats: 

• Anpassningar till ny kommunallag 

• Modernisering av språkbruk och förtydliganden av paragrafer som 
upplevts som oklara vid tillämpning 

• Förstärkning av medlemskommunernas insynsmöjligheter 

• Förtydligande av investeringsplanering och låneram 

• Förtydligande av förbundets ändamål och uppdrag 

För att förbundsordningsändringarna ska gälla krävs att samtliga 
medlemskommuners kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny 
Förbundsordning innan förslaget ikraftträdande den 1 april 2020. Förslaget har 
inte berört val av förbundsfullmäktige eller avgiftskonstruktioner.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

•  Hemställan om godkännande av ändring förbundsordningen för 
Käppalaförbundet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning för 
Käppalaförbundet.  
Beslutet skickas till: 

• Käppalaförbundet 
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§ 30 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2020 

 Dnr KS 20/0034 

Beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 
krishantering  

Rickard Wikman 
Koljo(C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening  

Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 
(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund  

Marcus Sköld (M) Vakant 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

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

• Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 
Göran Malmestedt (M) 

• Till ersättare nomineras Conny Timan (S) 

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

• Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M) 

• Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

• Till revisor nomineras: Sara Lauri 

• Till ersättare som revisor: Ann Janson  



  PROTOKOLL 52 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid 
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de 
styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig 
natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

Förslag till beslut 
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor 

utses: 

Bolag/stiftelse/förening    Ombud  Ersättare  

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx  xxx  

Österhöjdens garage    xxx  xxx  

Stockholms länsförbund för krishantering  xxx  xxx  

Stockholms läns civilförsvarsförening   xxx  xxx  

Stiftelsen Lövsta gård    xxx  xxx  

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde   xxx  xxx  

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund  xxx  xxx  

Mälarens vattenvårdsförbund   xxx  xxx  

Kommuninvest ekonomisk förening   xxx  xxx  

Mälarbanans intressenter AB   xxx  xxx  

Svenskt Vattens föreningsstämma   xxx  xxx  

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

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

• Till ersättare nomineras xxx  

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

• Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 

• Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

• Till revisor nomineras xxx 

• Till ersättare som revisor: xxx 



  PROTOKOLL 53 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Stefanson (KD) föreslår:  

1. Följande ombud och ersättare vid följande bolags- och 
föreningsstämmor: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 
krishantering  

Rickard Wikman 
Koljo(C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns 
civilförsvarsförening  

Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 
(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund  

Marcus Sköld (M) Vakant 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

• Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB: Göran 
Malmestedt (M) 

• Till ledamot i styrelsen: Stanislaw Lewalski (M) 

• Till revisor nomineras: Sara Lauri 

• Till ersättare som revisor: Ann Janson 

Camilla Janson (S) föreslår: 

• Conny Timan (S) till ersättare som kommunens ombud vid E.On Graninge 
Mälarkraft Värme AB:s stämma.  

• Helena Austrell (S) till ersättare i styrelsen som kommunens ombud vid 
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

Beslutet skickas till: 

• Respektive bolag, stiftelse eller förening 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 31 Ändring i bolagsordningen för 
Upplands-Bro kommunföretag AB 

 Dnr KS 20/0054 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB antas enligt 
Kommunledningskontorets förslag som innebär att antalet suppleanter i 
styrelsen ändras till ”minst tre och högst nio suppleanter”. 

Sammanfattning 
Den senaste revideringen av Upplands-Bro kommunföretag skedde den 22 
april 2015 genom ett beslut i Kommunfullmäktige. Samtidigt reviderades även 
bolagsordningarna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB. 
Vid detta tillfälle ändrades bestämmelser om antalet suppleanter i respektive 
styrelse. För styrelsen i Upplands-Kommunföretag ändrades antalet från ”minst 
tre” till ”tre”. För styrelserna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
kommunfastigheter ändrades antalet suppleanter från ”minst tre” till ”minst tre 
och högst nio suppleanter.” 
Revidering av bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag sker så att 
bestämmelserna i bolaget är detsamma gällande antalet suppleanter i styrelsen 
som i dotterbolagen. Kommunledningskontoret föreslår således en ändring i § 
6 i bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB gällande antalet 
suppleanter till: ”minst tre och högst nio suppleanter”. Förslag till ny text 
framgår i bifogad bilaga med gulmarkerad text. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020. 

• Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB med ändring i 

gul text. 

• Bolagsordning för AB Upplands-Brohus 

• Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB antas enligt 
Kommunledningskontorets förslag som innebär att antalet suppleanter i 
styrelsen ändras till ”minst tre och högst nio suppleanter”. 
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Beslutet skickas till: 

• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• AB Upplands-Brohus 
• Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
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§ 32 Rapporter 
  

Temaärende – Leader Mälardalen  
Mia Lundqvist, verksamhetsledare Leader Mälardalen informerar 
Kommunstyrelsen om deras verksamhet. 

Kommundirektörens rapporter 
Ida Texell, Kommundirektör informerar Kommunstyrelsen om: 

• Invigning av Trygghetscentret i Brohuset den 5 februari.  

• Trygghetsvandringar 

• Kilenkrysset – Foyen Advokatfima KB företräder Upplands-Bro kommun 
i processen. 

• Totalförsvarsövning: under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i 
Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges 
motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen 
beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige 
utsätts för väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser 
och fördela viktiga förnödenheter. 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef informerar Kommunstyrelsen om:  

• Kilenkrysset 

• Uppdatering gällande tidigare information om Svenska Kraftnät. Svenska 
kraftnät har lämnat besked i projektet. 

• Pågående diskussioner med EON och Vattenfall för att höja kapaciteten i 
Bro.  

Övriga frågor 
Camilla Janson (S) frågar om biljetter till företagsgalan – Kommundirektören 
tar med sig frågan och återkommer med svar. 
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§ 33 Delegationsbeslut 
1. Begäran om allmän handling - samtliga chefer, jurister, handläggare, 

inspektörer och upphandlare  
  

2. Tillförordnad Utbildningschef den 7 januari 2020   

3. Tillförordnad Socialchef 30 december 2019 - 6 januari 2020   

4. Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av laglighetsprövning   

5. Begäran om allmänna handlingar - Beslut avslag   

6. Nytt delegationsbeslut med anledning av kammarrättens dom   

7. Avslag på grund av förundersökningssekretess   

8. Upphandling Juridiska tjänster   
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§ 34 Anmälningar 
1. Bygg- och miljönämndens beslut § 115 - Sammanträdestider 2020 för 

Bygg- och miljönämnden 
  

2. Äldre- och omsorgsnämndens beslut - Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2020.  

  

3. Barnkonventionen - från FN till svensk lag 2020   

4. Cirkulär 19:52 från SKR och Sobona - Principöverenskommelse - Nytt 
kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i 
Allmänna bestämmelser m.m.  

  

5. Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex (KPI), cirkulär 19:54 

  

6. Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen om 
anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020, cirkulär 19:55  

  

7. Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd, cirkulär 19:51  

  

8. Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i 
Allmänna bestämmelser, Cirkulär 19:53 

  

9. Pressmeddelande: Väletablerat samarbete får nytt namn: Räddningsregion 
Mitt  

  

10. "Seminarium om luktstörningar" - Seminarium kring lukt från reningsverk 
och hur det kan hanteras i samband mede samhällsplanering, 22 januari 
2020 

  

11. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-11-24   

12. Vice ordförandebeslut om resa för kommunstyrelsens ordförande med 
Storsthlm  

  

13. Årsplanering 2020 - Provtagningsschema   

14. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 69 - Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till pensionärsföreningar 

  

15. Missiv - Granskning av kommunens efterlevnad av GDPR   

16. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-12-06   

17. TSN2019-0088 Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Uppsala län 2020–2030 

  



  PROTOKOLL 59 (60)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

18. Omsorgsprisindex (OPI), SKR cirkulär 19:57    

19. AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020, cirkulär 19:61   

20. Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia, 
cirkulär 19:56 

  

21. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 
19:62 

  

22. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019   

23. Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med 
Unionen, cirkulär 19:63  

  

24. Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för 
åren 2019, 2020 och 2021 | Viktig information från SKR, cirkulär 19:60 

  

25. Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder 
m.m. | Viktig information från SKR, cirkulär 19:64 

  

26. Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension 
med anledning av förlängt arbetsliv | Viktig information från SKR, cirkulär 
19:65 

  

27. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 15 oktober 2019   

28. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB styrelsemöte den 3 
december 2019 

  

29. Inspektion av Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun, 9 oktober 2019   

30. Utbildningsnämndens beslut § 54- Aktualitetsprövning Ekhammarskolans 
framtida utformning. 

  

31. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10 
december 2019 - Verksamhetsplan 2020 Utbildningsnämnden 

  

32. Inbjudan och program från SKR till Trygghetsdag 2020 - Konferens om 
lokalt arbete mot narkotika  

  

33. Svar på remiss - Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 
2018 

  

34. Tillförordnad Samhällsbyggnadschef 7 januari 2020 - 19 januari 2020   

35. Tillförordnad samhällsbyggnadschef 7 januari 2020-19 januari 2020 
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36. Cirkulär 20:01 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt 
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL 
under år 2020 

  

37. Cirkulär 19:58 från SKR - Redovisningsfrågor 2019 och 2020    

38. Cirkulär 19:59 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2019–2023   

39. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 

  

40. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Medborgarförslag om att kommunen ska redovisa 
kostnader för flyktingmottagande 

  

41. Tillförordnad Socialchef 14/2 - 18/2 och 5/6-8/6 2020   

42. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 

  

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2020 
Kommunstyrelsen 
 
 
S, V och MP lade en gemensam budget för 2020 men den blev 
bortröstad på kommunfullmäktige 27 nov -19 av M, L, C, KD och SD. 
Detta budgetförslag bygger på dess helhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 

1. Verksamhetsåret 2020 
 
Under 2020 ska vi vidareutveckla hur vi arbetar i stadsbyggnadsprocessen och fortsätta utveckla och stärka 
byggkedjan.  
 
Arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro och Kungsängen samt genomföra aktiviteter utifrån 
antagna riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning ska löpa på. 
 
Nya detaljplanelagda områden ska tas fram för kommunens behov av både bostäder, skolor, kultur- och 
fritidsaktiviteter och nya verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och 
arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten, därför vill vi avveckla 
samhällsbyggnadsutskottet och föra tillbaka besluten till kommunstyrelsen 
 
Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska 
frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas i nära dialog med näringslivets företrädare.  Ett 
näringslivs-perspektiv bör finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. Vi vill också utreda 
möjligheterna att ta fram en allmän sökbar karta över ledig mark och lokaler för att underlätta för 
näringslivsidkare som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen. 
 
Ett mål är att det inom kommunen inte ska finnas några utpekade/utsatta områden 2025. 
I kommunen har b.l.a Brobyggarna uträttat ett mycket bra arbete och det arbete ska fortsätta även under 
2020.Trygghetsfrågorna är så viktiga att hela ansvaret ska brottsförebyggande och samordningen av dessa 
frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, 
bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar ska  föras tillbaka till 
kommunstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ska återuppväckas. 

Genom att återinföra medborgardialoger ska den enskildes delaktighet och möjlighet till inflytande öka. 
 

2. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att 
Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, 
räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, 
överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och 
arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Kommunstyrelsen har också det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt 
politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, 
räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, 
frivilligorganisationer och föreningar. 
 
 
 
 
 
 



3. Prioriterade områden med mål och indikatorer 
Övergripande mål: 
 
Mötesplats 
En attraktiv arbetsgivare med positivt näringslivsklimat 
Upplands-Bro ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera 
företag i hela kommunen. Företag ska känna sig välkomna och värdefulla i Upplands- Bro kommun. 
Kommunen ska ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som möjliggör utveckling av befintliga företag samt 
underlättar nya etableringar. 

 

Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart 
yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation. Medarbetarna ska uppmuntras till ökad delaktighet 
och ges ett utökat inflytande över sin egen arbetssituation. Vi ska arbeta för att se till att osakliga 
löneskillnader på grund av kön inom och mellan grupper inte uppkommer. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och många med relevant kompetens ska söka lediga 
tjänster. Kandidater till tjänsterna ska känna sig nöjda med det bemötande de har fått i samband med 
ansökningsprocessen. Dessa målsättningar ska, i den utsträckning det är möjligt, även gälla personal 
hos externa utförare. 

 
 

              Agenda 2030 

 

 

En levande plats 
En kommun i hållbar utveckling 
Upplands-Bro kommun ska långsiktigt verka för social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet. 
Bostadsbristen ställer till problem både för enskilda individer och för utveckling av näringsliv och 
samhälle. Det behövs ett hållbart byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen och det måste gå 
fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan komma in på bostadsmarknaden. 

 
Genom att fortsätta stärka kommunens byggkedja, korta ledtider och att stimulera byggande av 
bostäder och verksamhetslokaler för olika behov så kan Upplands-Bro fortsätta växa. 

 
Upplands-Bro kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det 
förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt 
vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Vi ska arbeta 
aktivt för att klimatanpassad kommunen. Vi ska noggrant hushålla med naturresurser, gå över till 
förnybara drivmedel och energikällor och dra nytta av den tekniska utvecklingen. 

 
De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och för att kunna erbjuda 
lokalproducerad, sund och säker mat. 



Klimatsmarta och hälsosamma transporter i form av gång och cykling ska utvecklas. 

 

Upplands-Bro ska aktivt arbeta för att klimatanpassad kommunen inom 
kommunala verksamheter och bolag samt genom samverkan med externa aktörer. 

 

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av 
transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser 
och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för 
kommunens utveckling. 

 

Agenda 2030 

 
Nämndmål: 
Kommunen skapar trygga och attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och 
möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Antal färdigställda bostäder  300 

 

Nämndmål: 
Utveckla och stärka det lokala företagsklimatet 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Svenskt Näringslivs 
kommunranking 

Svenskt Näringsliv mäter och 
rankar årligen Sveriges 
kommuner enligt en 
kommunranking de kallar 
lokalt företagsklimat. 
Mätningen omfattar såväl 
enkätbaserade svar som 
statistiska variabler. 

Placering: 20 eller högre 

Totalt NKI Stockholm 
Business Alliance 

Stockholm Business Alliance 
tar varje år fram ett NKI som 
baseras på sex områden, 
brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, 
livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd 

74% 



Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Ekonomifakta Nyföretagande per 1000 

inv,16-64 år 
12 

   
 
Nämndmål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 
Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
SCB:S NKI/medborgarindex Trygghetsindex 2018 100% 
Stockholmsenkäten 
Nöjd Region Index - 
Trygghet, Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK  

Trygghetsindex 2018 
Medborgarbedömning hur 
tryggt det är i kommunen 
skala 1-100 
  

100% 
80 

 
  

 
 
Nämndmål: 
Människors makt över sin egen vardag ska öka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndmål: 
Nämndmål: 
Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats. 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 

HME Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) är ett totalindex som 
beräknas utifrån resultaten 
för de tre delindex 
motivation, ledarskap och 
styrning.   

80 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Medborgardialogprojekt som 
genomförts eller initierats 
under året 

Redogör för genomförda 
medborgardialogsprojekt under 
året. 

10 

Delaktighetsindex, 
Kommunens Kvalitet I 
Korthet (KKIK) 

Indexet baseras på 18 frågor 
om möjligheterna till 
medborgardelaktighet i 
kommunen 

85 

Andel medborgarförslag som 
besvaras inom ett år 

 100% 

Webbinformation % av 
maxpoäng, Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 
 

Indexet baseras på en extern 
mätning inom 12 områden där 
medelvärdet är indexet 
 

80% 



Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 

Arbetsmiljöindex Är ett index som vi skapat 
själva utifrån fyra frågor om 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö i 
medarbetarenkäten. Ingår i 
HME-enkäten. 

70 

 
Nämndmål: 
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Total mängd köpt energi av 
kommunens verksamheter 
per invånare ska minska 
årligen 

 Minst 5 % 

Andel verksamheter som 
källsorterar enligt beslutade 
riktlinjer ska öka årligen 

 Minst 5 % 

 
Nämndmål: 
Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 
Aktuell Hållbarhets 
kommunrankning 

Rankningen baseras på 
kommunenkät. Boverkets 
miljömålsenkät, 
Vattenmyndighetens 
kommunenkät samt deltagande 
i Svenskt vatten 
hållbarhetsindex 

40 

 
Nämndmål: 
Inköp sker hos upphandlade leverantörer 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2020 

Köptrohet mot avtal  100% 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. Ekonomi 
   4.1     Driftsbudget 2020 
Budget 2019 140 159 
Generell kompensation o%  
Effektivisering -5 000 
Avveckling SBU och TU -1 000 
Budget 2020 134 159 
Plan 2021 134 159 
Plan 2022 134 9 

 
4.2 Investeringsbudget 

Ombudgeterade projekt från 2019 *) 
 

Tkr År 2019 

Inventarier 2 500 

Bredbandsutbyggnad 920 

Översyn furuhällshuset 200 
  

Summa 3 620 

*) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2019, 
redovisning sker i årsredovisning för år 2019 

 
 

Tkr 

 
 

År 2020 

 
 

År 2021 

 
 

År 2022 

Avskrivni 
ngstid 

antal år 

 
Avskrivni 
ng per år 

Lejondalssjön, restaurering 5 000   10 500 

IT-investeringar 3 000 3 000 3 000 3 1 000 

Ombyggnad av Granhammarsvägen 10 000 10 000  30 670 

Digitalisering 10 000   5 2 000 

Summa 28 000 13 000 3 000  4 170 
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