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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 156

2019-12-04

Förslag för ny taxa för upplåtelse av
offentlig plats
Dnr KS 19/0631

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
konsumentprisindex.
3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för
det innevarande året oktober månads KPI index ger.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019.



Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
konsumentprisindex.
3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 157

2019-12-04

Nya parkeringsavgifter i Kungsängen
Dnr KS 19/0624

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i
Kungsängen.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära
Torget.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till nya parkeringsavgifter i
Kungsängen.
Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var
ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över
parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med
parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala
Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare
ärenden.
Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under
stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att
hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har
Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda
problemet.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna
tjänsteskrivelse.
Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens utredning och
önskar att denna kompletteras i linje med uppdrag från Kommunstyrelsen
innan beslut kan fattas i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober
2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i
Kungsängen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att punkt 2 ändras till följande:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte höja parkeringsavgifterna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se
över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt
förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i
Kungsängen.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva
förutsättningarna att upprätta flera parkeringsplatser intill Kungsängens
centrum och handikapparkering samt MC-parkering på eller nära
Torget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat bifall till
kontorets förslag och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt Jan
Stefanson s (KD) förslag till beslut. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 158

2019-12-04

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 19/0619

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 januari 2020.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljöoch hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch 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 har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort
vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019



Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7
november 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019



Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

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 januari 2020.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 159

2019-12-04

Cykelstrategi 2020-2025
Dnr KS 19/0630

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025.

Sammanfattning
Tekniska avdelningen har sett ett behov av att ta fram en cykelstrategi för
Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025.
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi
som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro kommun.
Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Cykelstrategin ska vara ett komplement
till Gång- och cykelplanen med syftet att öka cyklandet, utveckla planeringen,
utbyggandet och driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara
transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteendet i kommunen
och skapa nya resmönster.
Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 att skicka förslaget på remiss till
cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen.

Beslutsunderlag







Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019
Cykelstrategi 2020 – 2025, den 20 april 2019
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2019
Protokollsutdrag §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019
Protokollsutdrag §31 från Tekniska nämnden 8 april 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 160

2019-12-04

Svar på medborgarförslag rörande
rondell vid av- och påfart av
motorvägen E18
Dnr KS 19/0096

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och delar förslagsställarens
uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs för denna del av
Granhammarsvägen. Ombyggnad av Granhammarsvägen – i huvudsak enligt
medborgarförslaget – är under projektering och upphandling och planeras att
påbörjas under första kvartalet år 2020.

Sammanfattning
Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att om det ska byggas en
rondell vid av- och påfarter till motorvägen (E18) i Brunna. Förslagsställaren
motiverar sitt förslag med att Granhammarsvägen är mycket trafikerad vilket
innebär att det är problematiskt att köra av motorvägen. Det finns även många
gångtrafikanter som ökar risken för olyckor. En rondell skulle underlätta då det
skulle leda till att trafiken saktas ner och minska riskerna för en krock/annan
olycka.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och delar förslagsställarens
uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs för denna del av
Granhammarsvägen. Ombyggnad av Granhammarsvägen – i huvudsak enligt
medborgarförslaget – är under projektering och upphandling och planeras att
påbörjas under 2020. Detta som en del i utvecklingen av Brunna
verksamhetsområde och Norrboda-Brunna handelsområde.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 19 november 2019
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2019, § 41

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och delar förslagsställarens
uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs för denna del av
Granhammarsvägen. Ombyggnad av Granhammarsvägen – i huvudsak enligt
medborgarförslaget – är under projektering och upphandling och planeras att
påbörjas under första kvartalet år 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 161

2019-12-04

Medborgarförslag om att anlägga en
crossbana i kommunen
Dnr KS 19/0157

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget. Kultur- och fritidskontoret
tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder för närvarande ett förslag
om att anlägga en cykelcrossbana i kommunen.

Sammanfattning
Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en crossbana i
skog.
Av förslaget framgår inte med tydlighet vilken typ av crossbana som
förslagsställaren avser men indirekt kan tolkas att det är en crossbana för
motocross eller trial som förslagsställaren avser.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget. Kultur och fritidskontoret
tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder för närvarande ett förslag
om att anlägga en cykelcrossbana i kommunen med planerat genomförande
någon gång under 2020/2021.
Däremot finns inget ställningstagande till att anlägga en crossbana för
motorsporter. Kommunens översiktsplan pekar inte heller ut områden i
kommunen som är lämpliga för lokalisering av en sådan verksamhet. En
eventuell lokalisering behöver i sådana fall utredas vidare bland annat utifrån
påverkan för naturmiljö och buller.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 19 november 2019



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 9 oktober, § 197

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget. Kultur- och fritidskontoret
tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder för närvarande ett förslag
om att anlägga en cykelcrossbana i kommunen.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidskontoret
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 162

2019-12-04

Svar på Medborgarförslag om att häva
eller justera cykelförbudet i LillsjönÖrnässjöns naturreservat
Dnr KS 19/0284

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Förslaget till text på skyltning är bra och i linje med det som gäller redan idag i
reservaten. Kommunen kommer förtydliga informationen om cykling i terräng
på de stora informationsskyltarna när vi byter ut de befintliga.

Sammanfattning
Den 3 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att häva eller justera
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Förslagsställaren hänvisar
till att intresset för att cykla på stigar är stort och att allemansrätten på ett bra
sätt reglerar hur man bör bete sig på cykel i naturen.
Kommunen håller med om detta och i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är
cykling på stigar tillåten idag. Förslaget till text på skyltning är bra och i linje
med det som gäller. Vi beklagar att det inte framgår med önskvärd klarhet
redan och kommer förtydliga informationen om cykling i terräng på de stora
informationsskyltarna när vi byter ut de befintliga.
Ridstigar är dock undantagna. Där är cykling ej tillåten vilket är skyltat.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019.



Skötselplan för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, beslutad av
Kommunfullmäktige den 21 december 2016, §152.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Förslaget till text på skyltning är bra och i linje med det som gäller redan idag i
reservaten. Kommunen kommer förtydliga informationen om cykling i terräng
på de stora informationsskyltarna när vi byter ut de befintliga.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska avdelningen
Kultur- och fritidskontoret
Utdragsbestyrkande

14 (40)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 163

2019-12-04

Svar på medborgarförslag om
tillgänglighet till natur och sjö
Dnr KS 19/0396

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och kommer
därför att finnas kvar. Den genväg som finns så att man kan använda motionsspåret utan att behöva gå in till betesdjuren ska kommunen skylta upp bättre.
Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi välkomnar
förslagsställaren att använda.

Sammanfattning
Den 17 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om tillgänglighet till natur och
sjö. Det innehåller två förslag: att minska storlek på hästhage vid Lejondalssjön
samt att bygga en öppen båtramp någonstans på kommunens mark.
Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och bidrar till
ett rikt växt och djurliv. Betet kommer därför att finnas kvar. Kommunen
sköter området enligt vad skötselplanen för naturreservatet säger. Hästarna
betar under en relativt kort tid i början av juni till mitten av augusti. Ibland kan
det förekomma efterbete under oktober månad. Det finns en genväg utanför
staketet så att man kan använda motionsspåret utan att behöva gå in till
betesdjuren. Denna genväg ska kommunen skylta upp bättre.
Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi välkomnar
förslagsställaren att använda.
Förslagsställaren skickade också med en fråga om kommunen har övergett
tanken på att medborgarna ska kunna ha en aktiv fritid i naturen. Så är det inte,
tvärtom. Vi utvecklar både naturreservaten och andra naturmiljöer i kommunen
i syfte att varierande former av rekreation, hälsoaktiviteter och avkoppling ska
vara möjliga där. Både under sommarhalvåret och på vintern.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019.



Skötselplan för Lejondals naturreservat, beslutad av
Kommunfullmäktige den 14 juni 2012, § 49.

Utdragsbestyrkande

15 (40)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och kommer
därför att finnas kvar. Den genväg som finns så att man kan använda motionsspåret utan att behöva gå in till betesdjuren ska kommunen skylta upp bättre.
Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi välkomnar
förslagsställaren att använda.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska avdelningen
Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 164

2019-12-04

Svar på medborgarförslag om
utformning av en framtida
cirkulationsplats
Dnr KS 19/0414

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och anser att det är intressant att
beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller allmänna platser i
Trädgårdsstaden.

Sammanfattning
Den 8 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en rondell i
Trädgårdsstaden samt att den ska utformas med en gestaltning som knyter an
till den tidigare skivfabriken i område. I förslaget refereras till ett exempel i
staden Lyss i Schweiz som inspiration.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och anser att det är intressant att
beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller allmänna platser i
Trädgårdsstaden. God och spännande gestaltning av offentlig miljö är viktigt
för upplevelsen av den bebyggelse som är under utbyggnad.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 19 november 2019.



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 9 oktober 2019, § 191

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande
Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och anser att det är intressant att
beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller allmänna platser i
Trädgårdsstaden.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 165

2019-12-04

Svar på medborgarförslag om att
bekämpa vass i Lillsjön
Dnr KS 19/0434

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Kommunen fortsätter att reglera vassens möjlighet till utbredning så som det
görs idag.

Sammanfattning
Den 28 augusti 2019 inom ett medborgarförslag om att kommunen eller
frivilliga krafter ska bekämpa vass i Lillsjön.
Kommunen tackar för engagemanget och gläds åt att så många trivs och vistas
i området. Vassens utbredning i Lillsjön kommer och går lite med tiden, vissa
år är det lite mer och andra år är det lite mindre. Kommunen gör redan idag
åtgärder för att igenväxning inte ska ske. Variationerna är normala och ingen
fara finns för att vassen ska ta över.
Vassar har ett stort värde för den biologiska mångfalden då till de till exempel
utgör uppväxtområden för fisk. Kommunen sköter området enligt vad
skötselplanen för naturreservatet säger. För att inte vassen ska breda ut sig mer
regleras vattennivån vilket stressar vassen och gör så att vassen hålls tillbaka.
Hur mycket vattennivån regleras har bestämts i en särskild vattendom.
När det gäller bad i sjön så sköter och utvecklar kommunen Lillsjö badplats för
att allmänheten på ett attraktivt sätt ska kunna bada bra och säkert. Var det
sedan ändå kan finnas andra möjliga ställen för att ta ett dopp i sjön kan se
olika ut från år till år.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019.



Skötselplan för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, beslutad av
Kommunfullmäktige den 21 december 2016, §152.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
Kommunen fortsätter att reglera vassens möjlighet till utbredning så som det
görs idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska avdelningen
Kultur- och fritidskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 166

2019-12-04

Ansökan om förlängning av
förordnande för vigselförrättare
Dnr KS 19/0582

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för
borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein, och Camilla
Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01.
2. Kommunfullmäktige nominerar även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos
till förordnande för borgerliga vigselförrättare.

Sammanfattning
Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga
vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro
kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm,
Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson.
Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid
men efter detta beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden.
Den 29 februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och
Yvonne Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver
kommunfullmäktige ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas
förordnanden. Dessa föreslås att förlängas med 4 år.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för borgerliga
vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein och Camilla Janson från 2020-03-01
till och med 2024-03-01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår att även Tina Teljstedt och Fredrik Kjos nomineras
till förordnande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (40)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Länsstyrelsen
De valda
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 167

2019-12-04

Förslag till organisationsförändring för
daglig verksamhet
Dnr KS 19/0625

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Sammanfattning
Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en
organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet
flyttas från dem till Socialnämnden.
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är
den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och
arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för
att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga
verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden.
Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas
över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån
argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och
sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.
Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och
med den 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019



Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den
7 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019



Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10
september 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Socialnämnden
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande

23 (40)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 168

2019-12-04

Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län
Dnr KS 19/0629

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län under
förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av
kommunen under processen och som förändrar förutsättningarna för
överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i
utskrivningsprocessen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft.
Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter från kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm har ett förslag till långsiktig
överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk
slutenvård. Dessutom har en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk
slutenvård tagits fram. Diskussioner om innehållet har förts löpande med
kommunerna under en lång process för att förankra underlaget för
överenskommelsen.
Socialkontoret gör bedömningen att överenskommelsen ska antas, förutsatt att
det inte kommer andra bilagor som inte godkänts av kommunen under
processen som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller
kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen. Äldre- och
omsorgsnämnden samt Socialnämnden har båda två fattat beslut om att de
anser att överenskommelsen ska antas.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019



Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 24 oktober
2019 - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län



Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den
16 oktober 2019 - Regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04



Bilaga 1 - överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län den 18 juni 2019



Bilaga 2 – utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda
åtaganden

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar regional överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län under
förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av
kommunen under processen och som förändrar förutsättningarna för
överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i
utskrivningsprocessen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens ställningstagande ska skickas senast den 1 december 2019
med e-post till registrator@storsthlm.se

Utdragsbestyrkande

25 (40)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 169

2019-12-04

Skola för mig - Ansökan sociala
investeringsfonden
Dnr KS 19/0571

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden på totalt 3,2
mnkr över 3 år för projektet Skola för mig.

Sammanfattning
Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika
levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som
bidrar till positiva förändringar för barnen.

Beslutsunderlag


Projektansökan Skola för mig den 19 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden för projektet
Skola för mig.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Ekonomistaben
Revision

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 170

2019-12-04

Ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden - barnskyddsteam
Dnr KS 19/0523

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden på totalt 6,1 mnkr över 3 år för att inrätta ett
barnskyddsteam i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 26 september att ansöka om medel ur den sociala
investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro
kommun. Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster
som ska erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och
ungdomar som befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta.
Stödet skall kunna ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan vara
tillgänglig per telefon även nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt
krisstöd kan barn- och ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till
barnskyddsteamet. De tre krisstödsbehandlarena ska tillhöra Stöd- och
behandlingsenheten inom socialkontorets utföraravdelning. Socialkontoret
anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat lidande hos
aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete kommer att leda
till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett minskat behov utav
jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra omfattande insatser.
Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta
ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att
hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i
nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt
på föräldramöten. Ansökan från Socialnämnden är på 6 450 000 kr och avser
lön för tre krisstödjare, utbildning, inventarier samt lokal under tre år.
Ekonomistaben har gjort en sammanställning av samtliga ansökningar ur den
sociala investeringsfonden och kommit fram till att det inte finns tillräckliga
medel. Därför föreslås mindre justeringar på respektive projekt för att alla ska
kunna beviljas. Kommunledningskontorets förslag blir således att sänka
ansökan med 350 tkr och därmed bevilja en ansökan på 6,1 mnkr.

Beslutsunderlag



Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019
Bilaga – Socialnämndens ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden den 19 augusti 2019
Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september
2019.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden på 6,1 mnkr för att inrätta ett barnskyddsteam i UpplandsBro kommun.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Socialnämnden
Ekonomi
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 171

2019-12-04

Grafisk profil
Dnr KS 19/0628

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
justering av kommunens grafiska profil för digitala plattformar.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli
tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en
tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och
rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunens varumärke stärks.
Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att
justera den grafiska profilen för att tillgänglighetsanpassa den till digitala
plattformar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
justering av kommunens grafiska profil för digitala plattformar.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommundirektör
Kommunikationsstab

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 172

2019-12-04

Val av vattenpolitiker till Mälardalen en sjö för miljoner (MER)
Dnr KS 18/0437

Beslut
Kommunstyrelsen utser Mattias Peterson (C) till Vattenpolitiker i Mälaren – en
sjö för miljoner under mandatperioden 2019 – 2022.

Sammanfattning
Mälaren – en sjö för miljoner är ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund
som har till syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för
att säkra vattenresurserna i Mälaren. Projektet finansieras av en särskild
medfinansiering från de kommuner som har valt att delta, och Upplands-Bro är
en av dessa kommuner.
För respektive deltagande kommun ska det finnas en utpekad vattenpolitiker.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2019



Utse en ny politiker till Mälaren – en sjö för miljoner, den 3 september
2019

Förslag till beslut på sammanträde
Lisa Edwards (C) föreslår
Kommunstyrelsen utser Mattias Peterson (C) till Vattenpolitiker i Mälaren – en
sjö för miljoner under mandatperioden 2019 – 2022.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Elin Ångman – Projektledare MER
Utsedd person

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 173

2019-12-04

Styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019-2022
Dnr KS 19/0589

Beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till styrdokument
för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019
- 2022.

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.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2019
 Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019–2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till styrdokument
för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019
- 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 174

2019-12-04

Partistöd 2020
Dnr KS 19/0351

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller

beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i UpplandsBro kommun.
3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.
4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.
5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari.

Särskilda uttalanden
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.
Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig
redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur
partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober
2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid.
Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i
kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var
den 30 juni 2019. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna,
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras
redovisnings och granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade
in redovisning den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och
granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport
mejlades in den 19 november. Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade
materialet och besluta om partiernas redovisningar och granskningsintyg
godkänns.
Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det
förhöjda prisbasbeloppet.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag











Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019
Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF
den 19 oktober 2016)
Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet
Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro
Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets
Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro
Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro
Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller
beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i UpplandsBro kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår
”Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller

beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i UpplandsBro kommun.
3. Även de partier som inte kommit in med redovisningar och
granskningsintyg innan den 30 juni 2019 erhåller partistöd.
4. Inför kommande år är det beslutade datumet 30 juni som gäller för
samtliga partier. En påminnelse ska utgå i april till samtliga partier.
5. Utbetalningar av partistöd ska ske senast 31 januari.”

Yrkande
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar om
Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Under senaste åren har det av olika anledningar inkommit redovisningar efter
beslutat datum 30 juni. Kommunfullmäktige har tidigare haft en generös
inställning under förutsättning att redovisningen varit korrekt. Denna
inställning bör gälla för Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2019.”
Resterande ledamöter instämmer i Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro
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§ 175

2019-12-04

Nytt reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Dnr KS 19/0545

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till
förtroendevalda upphävs.
2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda antas med uppdrag åt kontoret att göra redaktionella
förändringar.
3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya
i förslaget utan samlade.
4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att
annat beslut fattas.

Sammanfattning
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna
föreslås ett antal ändringar samt att beslut som fattats kring arvoden vid olika
tillfällen lyfts in i ett nytt, samlat reglemente.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019



Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda inklusive bilagor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till
förtroendevalda upphävs.
2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda antas.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår följande tilläggspunkter
3. I ärendebeskrivningen hänvisas till att beslut för nuvarande
bestämmelser fattades 2014, det stämmer. delvis, det är viktigt att
påtala att kommunfullmäktige har fattat senare beslut i arvodes och
reglementsfrågor 2016-10-19, 2017-12-20 och de senaste beslutet som
fattades var 2018-11-21. Samtliga principer och beslut är alltså inte nya
i förslaget utan samlade.
4. Årtal och paragrafer kopplat till tidigare beslut ska strykas från samtliga
underlagen. Beslutet gäller from 1 januari 2020 och framåt till dess att
annat beslut fattas.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut med
redaktionella förändringar.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och fråga om
Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Anledningen till att vi fattar beslut gällande reglemente och arvoden är att
tillämpningen varit svårtolkad, därför ska vi undvika att blanda in tidigare
beslut från tex 2014, 2016 ,2017, 2018 med flera.
Det är fattat beslut som gäller och ska kommuniceras till berörda för att
underlätta tillämpningen.”
Resterande ledamöter ansluter till Camilla Jansons (S) protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga nämnder
Kontorschefer
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§ 176

2019-12-04

Rapporter

Temaärende



Christer Jones och Rafif Makboul Kaleem informerar om projektet
Skola för mig.
Anna Hollstrand informerar om projektet Barnskyddsteam.

Kommundirektörens rapport


Justerandes sign

Ida Texell informerar om tillförordnad kommundirektör under sin
semester den 24 december 2019 – 9 januari 2020.
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§ 177

Justerandes sign

2019-12-04

Delegationsbeslut

1.

Ordförandebeslut om deltagande i Miljöstrategidagarna

2.

Ordförandebeslut om deltagande i Trygghetsdagen 2019

3.

Ordförandebeslut om deltagande i Kvalitetsmässan

4.

Ordförandebeslut om deltagande i Seminarium om bostäder

5.

Avskrivning av kundfordringar

6.

Tillförordnad kommundirektör 24 december 2019 – 9 januari 2020
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Justerandes sign

2019-12-04

Anmälningar

1.

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen |
Viktig information från SKL & Sobona, cirkulär 19:42

2.

ert diarienummer 537-1716-19, svar på samråd om viktiga frågor inom
Norra Östersjöns vattendistrikt

3.

Inbjudan - Grundkursen "Granskning och arvodering för överförmyndare,
nämndledamöter och tjänstemän" den 11 februari 2020 i Stockholm

4.

Socialnämndens beslut § 87 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 augusti 2019

5.

Socialnämndens beslut § 82 - Förslag till organisationsförändring för
daglig verksamhet

6.

Revisorernas delårsutlåtande samt granskningsrapport delår augusti 2019

7.

Inbjudan SKL utbildningsdag - Molntjänster i kommuner och regioner

8.

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Upplands-Bro
Kommunföretag AB, 2019-06-15

9.

Protokoll från sammanträdet 2019-09-24, Upplands-Bro Kommunföretag
AB

10.

Inbjudan till informationsträff om vigselförrättare

11.

SKL hemställer till regeringen - undanröj hinder för bredbandsutbyggnad

12.

Tekniska nämndens beslut § 88 - Sammanträdestider för Tekniska
nämnden 2020

13.

Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision

14.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 45 - Sammanträdestider för
Gymnasie och arbetslivsnämnden 2020

15.

Viktig information från SKL (cirkulär 19:39) - Värdesäkring av ersättning
som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL

16.

Delegationsbeslut - Resa utanför Sverige, Irland, för ett
kontaktseminarium

17.

Viktig information från SKL (cirkulär 19:37) - Premie för TGL-KL 2020

18.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 43 - Yttrande - Uppräkning av
programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020
Utdragsbestyrkande
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19.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 7, 2019

20.

Cirkulär 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK
T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av
etikettlista

21.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober
2019- Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, torg och dammarSödra Tegelhagen

22.

Synpunkter från föreningen Hela Sveriges Järnväg adresserat till samtliga
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

23.

Protokoll från Cesam 2019-10-14

24.

Rapport från Mälardalsrådet - Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga
- Erfarenheter och vägar framåt för kommuner och regioner i StockholmMälarregionen

25.

Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom UpplandsBro kommun

26.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 44 - Förslag till
organisationsförändring för Daglig verksamhet

27.

Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-11-08
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