PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Ekhammarscenen, Ekhammarskolan 2020-06-10 18:30 – 19:15

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

33 ordinarie ledamöter

8 tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

6 närvarande ersättare
Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef
Karin Haglund, kommunsekreterare
Roger Gerdin (S), revisionens ordförande
Göran Boklint (SD), politisk sekreterare och lekammanrevisor

Utses att justera

Tina Teljstedt (KD) och Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-06-17
kl. 12:30

Paragrafer

§§ 68 – 78, 80- 98

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Karin Haglund

Ordförande

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

..................................................................
Tina Teljstedt (KD)

..................................................................
Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Datum för anslags uppsättande:

2020-06-17

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Karin Haglund
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Ekhammarscenen, Ekhammarskolan, 2020-06-10 18:30 – 19:15

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

33 ordinarie ledamöter

8 tjänstgörande ersättare
Ersättare

6 ersättare
Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef
Karin Haglund, kommunsekreterare
Roger Gerdin (S), revisionens ordförande
Göran Boklint (SD), politisk sekreterare och lekammanrevisor

Utses att justera

Tina Teljstedt (KD) och Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid

Ekhammarscenen 2020-06-15 kl. 19:30

Paragrafer

§ 79

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Karin Haglund

Ordförande

..................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

..................................................................
Tina Teljstedt (KD)

..................................................................
Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Datum för anslags uppsättande:

2020-06-11

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Karin Haglund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

3 (48)

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Innehållsförteckning
§ 68

Interpellation om vägen till Rösaring från
Erik Karlsson (V)

6

§ 69

Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta
hage

7

§ 70

Medborgarförslag om att införa stödpaket
eller bidrag till fristående musiker i
kommunen

8

§ 71

Medborgarförslag om busshållplats mellan
Musikvägen och Rönnbärsvägen

9

§ 72

Medborgarförslag om att införa Vklass
eller motsvarande inom daglig
verksamhet, serviceboenden och
gruppboenden.

10

§ 73

Medborgarförslag om att märka upp
elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro

11

§ 74

Medborgarförslag om namnändring av
Pettersbergsrondellen

12

§ 75

Medborgarförslag om bullerplank vid
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen

13

§ 76

Svar på medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant

14

§ 77

Omfördelning av projektbudget,
Kungsängens torg

16

§ 78

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

18

§ 79

Övertagande av väghållarskap, Ådövägen
(väg AB903)

19

§ 80

Revisionsberättelse 2019

21

§ 81

Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro
kommun

22

§ 82

Revisionsberättelser för stiftelser som
förvaltas av Upplands-Bro kommun 2019

24

§ 83
§ 84

Förvaltade stiftelsers bokslut 2019
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari
till april för Upplands-Bro kommun

25
26
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Taxa för kopiering mm av allmänna
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28
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

§ 89

Program för mål och uppföljning av
utförare av kommunala angelägenheter
2020-2022

36

§ 90
§ 91

Antagande av OPF-KL 18
Sammanträdestider 2021 för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

38
39

§ 92

Val av extra nämndemän till Attunda
tingsrätt

41

§ 93

Entledigande av Ulf Hilonen (L) som
ledamot i Socialnämnden

43

§ 94

Entledigande av Karl Öhlander som
ersättare i styrelsen för Österhöjdens
Garage AB

44

§ 95

Val av ny ersättare i styrelsen för
Österhöjdens Garage AB efter Karl
Öhlander

45

§ 96

Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez
Guez (M)

46

§ 97

Investeringsbeslut bostadsproduktion
Kokillbacken

47

§ 98

Anmälningar
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Närvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter vid
Ekhammarscenen

Tjänstgörande ersättare
vid Ekhammarscenen

Anders Åkerlind,
ordförande(M)
Jan-Erik Björk, 1:a vice
ordförande (KD)
Björn-Inge Björnberg, 2:e
vice ordförande (S)
Martin Normark (L)
Lisa Edwards (C)
Johan Silversjö (SD)
Tina Teljstedt (KD)

Agnieszka Silversjö (SD)

Ledamöter på distans
Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)
Katarina Olofsson (SD)
Kaj Bergenhill (M)
Andreas Persson (SD)
Annelies Lindblom (V)
Catharina Andersson (S)
Masoud Zadeh (M)
Hans Åberg (L)
Sara Ridderstedt (MP)
Marcus Sköld (M)
Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)
Jan Stefanson (KD)
Paul Gustafsson (M)
Naser Vukovic (S)
Lisbeth Waern (M)
Mattias Peterson (C)
Hibo Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)
Sven-Inge Nylund (S)
Göran Malmestedt (M)
Börje Wredén (L)
Börje Svensson (SD)
Erik Karlsson (V)
Annika Falk (S)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare på
distans
Helena Austrell (S)
Kimmo Lindstedt (S
Mary Svenberg (S)
Stanislav Lewalski (M)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Annette Nyberg (SD)
Kristina Henriksson (V)

Närvarande ersättare vid
Ekhammarscenen
Anni Ullberg (S)
Anders Eklöf (L)

Närvarande ersättare på
distans
Jan Lannefelt (S)
Mats Högberg (M)
Lena Åkerlind (M)
Ricard Wikman Koljo (C)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 68

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Interpellation om vägen till Rösaring
från Erik Karlsson (V)
Dnr KS 20/0013

Beslut
Ärendet utgick från dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 69

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om lekplatser vid
Jursta hage
Dnr KS 20/0484

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga lekplatser vid Jursta
hage, området Bro Bålsta golfbana.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 70

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om att införa
stödpaket eller bidrag till fristående
musiker i kommunen
Dnr KS 20/0483

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 1 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa stödpaket eller
bidrag till fristående musiker i kommunen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 1 juni 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 71

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om busshållplats
mellan Musikvägen och
Rönnbärsvägen
Dnr KS 20/0473

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny
busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen i höjd med Kungsängens
IP.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 27 maj 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 72

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om att införa Vklass
eller motsvarande inom daglig
verksamhet, serviceboenden och
gruppboenden.
Dnr KS 20/0287

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 3 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa Vklass eller
motsvarande inom daglig verksamhet, serviceboenden och gruppboenden.
Förslagsställaren ser en möjlighet att på detta sätt underlätta kommunikationen
mellan personal och deltagare/boende samt deras förvaltare, gode män och
anhöriga.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 3 maj 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Äldre- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om att märka upp
elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro
Dnr KS 20/0418

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 7 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid
Aktivitetsparken i Bro.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 7 maj 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om namnändring av
Pettersbergsrondellen
Dnr KS 20/0389

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag gällande namnändring av
Pettersbergsrondellen. Förslagsställaren anser att Norrbodarondellen är ett mer
passande namn utifrån platsens historia.

Beslutsunderlag
•

Medborgaförslag inkommet den 24 april 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

12 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 75

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Medborgarförslag om bullerplank vid
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen
Dnr KS 20/0393

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 27 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga bullerplank vid
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 27 april 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 76

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Svar på medborgarförslag om att se
över bidragssystemet Snabb Slant
Dnr KS 18/0464

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:
•

Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram
förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från
kommunen, däribland bidraget Snabb Slant.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det
nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför
2021.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som
vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. I
medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra
initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga
rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både
konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i
form av ekonomiskt bidrag. De föreslår därför att kommunen förenklar
stödprocesser för föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att
utveckla demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser
över bidragssystemet Snabb Slant.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2020

•

Protokollsutdrag från Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 19
december 2019

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 november
2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
januari 2019

•

Medborgarförslag den 14 november 2018

•

Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018

Utdragsbestyrkande

14 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:
•

Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram
förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från
kommunen, däribland bidraget Snabb Slant.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det
nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför
2021.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Frågeställarna
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 77

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Omfördelning av projektbudget,
Kungsängens torg
Dnr KS 20/0370

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela återstående investeringsförslag från
projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg
längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2. Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i
Kungsängen etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000
tkr är ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut
den 12 februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3
395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat
projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i
samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.
Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021. Tidplanen för projektet är beroende av hur
arbetena för VA går eftersom gång- och cykelvägen kommer byggas vart
eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020

Utdragsbestyrkande

16 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS
18/0074)

•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS
19/0717)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble.

Yttranden
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet.
Marcus Sköld (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 78

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0371

Beslut
1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor,
enligt krav i miljöbalken.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner.
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har
beaktats.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att,
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020

•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2020

•

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020
Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 79

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Övertagande av väghållarskap,
Ådövägen (väg AB903)

Beslut
1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.
2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med
innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för
väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april
2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig
tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid
ovan angivet datum.
3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av
kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog, är det nödvändigt att
förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta
under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för
sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av
kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt
vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för
campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i
dessa detaljplaneprojekt.
Iståndsättningsåtgärder
Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan övertagande utföra en
gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för att definiera det behov
av upprustning som behöver göras av vägen i samband med ett överlämnande.
Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. Samtliga åtgärder som
dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av Trafikverket.
Trafikverket ska verka för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut
om överlämnande av vägen vunnit laga kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars
2020

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020

•

Kartbilaga 1

•

Kartbilaga 2

•

Driftkostnadsutredning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.
2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med
innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för
väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april
2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig
tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid
ovan angivet datum.
3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trafikverket, handläggare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Revisionsberättelse 2019
Dnr KS 20/0392

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter
under år 2018. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020

•

Revisionsberättelse 2019 för Upplands-Bro kommun

•

Revisorernas redogörelse för 2019

•

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019

•

Revisionsrapport – Uppföljning av 2017 års granskningar

•

Revisionsrapport – Granskning av upphandling

•

Revisionsrapport – granskning av diarieföring och allmänna handlingar

•

Revisionsrapport –Granskning av social dokumentation

•

Revisionsrapport –Granskning av exploateringsavtal

•

Revisionsrapport –Granskning av efterlevnad av GDPR

•

Revisionsrapport –Granskning av ärendeberedningsprocessen

•

Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunföretag AB 2019

•

Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2019

•

Granskningsrapport AB Upplands-Brohus 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Revisorerna
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder (anmälan)

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0249

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att årsredovisning 2019 godkänns.
2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv.
3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020
enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Reservationer och särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) Kristina Henriksson (V) och Annelies Lindblom (V) deltar
inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kimmo Lindstedt (S), Mary Svenberg
(S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD), Börje
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål
presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms
som delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att årsredovisning 2019 godkänns.
2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv.
3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020
enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Revisionsberättelser för stiftelser som
förvaltas av Upplands-Bro kommun
2019
Dnr KS 20/0466

Beslut
Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2019 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, UpplandsBro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse,
Lindströmska stiftelsen och Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande
till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer
i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det
upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2019.
Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med
godkännande läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 juni 2020.

•

Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 2019.

Förslag till beslut
Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2019 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, UpplandsBro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse,
Lindströmska stiftelsen och Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Förvaltade stiftelsers bokslut 2019
Dnr KS 20/0413

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.
Stiftelserna är nu registrerade och avregistrering och upplösning av stiftelserna
kommer att ske under 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2019.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Tertialrapport 1 med delårsbokslut
januari till april för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0422

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.

Reservationer och särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) Kristina Henriksson (V) och Annelies Lindblom (V) deltar
inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kimmo Lindstedt (S), Mary Svenberg
(S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD), Börje
Svensson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldreoch omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3
mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr.
Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4
mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och
Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade
underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade
kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka
ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer
att ske.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19

•

Tertialrapport 1 för Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och koncernbolag

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Taxa för kopiering mm av allmänna
handlingar i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0468

Beslut
1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast
uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs.
2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 juli
2020.

Sammanfattning
Nu gällande taxebestämmelser om kostnad för kopiering mm av allmänna
handlingar antogs av kommunfullmäktige 1993-09-06. Ändringar beslutades av
kommunfullmäktige 2015-04-22. Det finns utrymme för mer effektiv
handläggning av begäranden om allmän handling och uttag av kopieavgifter i
samband med detta. Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att
besluta om att kommunala verksamheter i Upplands-Bro kommun ska tillämpa
avgiftsförordningen. Förordningen är vedertagen inom offentlig förvaltning
och behåller sin aktualitet över tid. Ett mer tydligt regelverk förenklar
handläggningsförfarandet och säkerställer rättssäkerhet och likabehandling.
Taxans föreslås gälla från och med den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 12 februari 2020

•

Förslag till Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar den 3
februari 2020
Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar KF 22 april
2015 § 34

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast
uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs.
2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anders Åkerlind (M) yrkar på att taxorna börjar gälla den 1 juli 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
Kommunstyrelsens förslag till beslut med ändring av datum för när taxorna ska
börja gälla till den 1 juli 2020. Han konstaterar därefter att
Kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Revisionen
Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter
Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Särskild föreskrift om arkivvård i
Upplands-Bro kommun enligt 16 §
arkivlagen
Dnr KS 19/0488

Beslut
1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 juli 2020.
2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18,
KS 18/0035.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2018-05-16 Riktlinjer för hantering av arkiv i
Upplands-Bro kommun. Fullmäktige har också enligt 16 § arkivlagen rätt att
besluta om särskilda föreskrifter för arkivvården. Syftet är att fördjupa tidigare
antagna riktlinjer och därmed stärka de kommunala verksamheternas förmåga
att möta ställda lagkrav. Under 2019 granskades diarieföring och hantering av
allmänna handlingar i vissa nämnder samt de kommunala bolagen i UpplandsBro. Som ett led i att möta revisionens rekommendationer föreslår
kommunledningskontoret att föreskrifterna beslutas under det första kvartalet
2020 och börjar gälla från och med den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.

•

Bilaga 1 - Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro
kommun enligt 16 § arkivlagen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020.
2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18,
KS 18/0035.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Erik Björk (KD) yrkar på att föreskrifterna enligt punkt 1, i
Kommunstyrelsens förslag till beslut, börjar gälla från och med den 1 juli 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut med ändrat datum till den 1 juli 2020 i punkt 1.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Revisionen
Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter
Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Kommunikationspolicy 2020-2022
Dnr KS 20/0103

Beslut
1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.
3. Ändras dokumentet redaktionellt skall detta rapporteras till närmast
följande sammanträde med Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunikationsstaben har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera
kommunens kommunikationspolicy. Målet med kommunikationspolicy är att
stärka omvärldens positiva bild av Upplands-Bro kommun.
Tillkommit är vision och varumärke, grund för kommunikationen, kommunens
berättelse och identitet samt en ny kommunikationskanal – kommunpodden.
Kommunledningskontoret konstaterar att riktlinjerna är reviderad och föreslår
därmed på nytt att förslaget till ny kommunikationsstrategi antas och att
Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella förändringar
av dokumentet.

Beslutsunderlag
•

Kommunikationspolicy 2020–2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning på följande tillägg till
Kommunstyrelsens förslag till beslut: ”Ändras dokumentet redaktionellt skall
detta rapporteras till närmast följande sammanträde med Kommunstyrelsen.”
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till
Vänsterpartiets tilläggsyrkande.
Fredrik Kjos M) yrkar bifall till föreslaget tilläggsförslag enligt ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det utöver Kommunstyrelsens förslag till beslut
finns ett tilläggsförslag. Han frågar därefter om Kommunfullmäktige kan
besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag samt föreslaget
tilläggsförslag och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektören
Kontorscheferna
Kommunikationschefen
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Grafisk profil
Dnr KS 19/0628

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil
för digitala plattformar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Sammanfattning
Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska
profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger
samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att
Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig
avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb,
e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att
stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart UpplandsBro – kommunen som ger plats.
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 kommunen blir en tydligare avsändare
och att kommunens varumärke stärks.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att
sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut
fattas i Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet har nu haft möjlighet att yttra
sig i ärendet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020

•

Grafisk profil

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil
för digitala plattformar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektör
Kommunikationschef
Kontorschefer
Kommunala tillgänglighetsrådet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Program för mål och uppföljning av
utförare av kommunala angelägenheter
2020-2022
Dnr KS 19/0720

Beslut
1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022 antas.
2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens
Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2
om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning
samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i
avsnitt 4.
3. Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete
med uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheterna inom deras
verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer
och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten drivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller oavsett om angelägenheten
utförs i egen kommunal regi eller av en privat utförare. Allmänhetens möjlighet
till insyn i kommunala verksamheter följer av offentlighetsprincipen.
Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna möjligheten att säkerställa att
offentligt finansierad verksamhet uppnår god kvalitet och ändamålsenlighet.
Privata utförare omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett
behov att säkerställa att möjligheten till insyn råder även då kommunalt
finansierad verksamhet utförs av annan utförare än av kommunen själv.
Målsättningen är att den enskilde kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i
hur de kommunala angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än
vad de skulle ha haft om verksamheten bedrevs i egen kommunal regi.
Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om ett
program innehållande mål, riktlinjer och uppföljning av kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare enligt 3 kap. 12 §
kommunallagen. Med anledning av detta har ett sådant dokument tagits fram
och ligger som förslag till beslut i detta ärende.
I samband med antagande av detta program föreslås kommunens
upphandlingspolicy revideras med tillägg i enlighet med dem delar som i
programmet särskilt rör upphandling och slutande av avtal med annan utförare.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2020

•

Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022 antas.
2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens
Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2
om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning
samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i
avsnitt 4.
3. Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete
med uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Kommundirektör
Juridikfunktionen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Antagande av OPF-KL 18
Dnr KS 20/0128

Beslut
Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14.

Sammanfattning
År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att
modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Bestämmelserna har reviderats och en ny version har arbetats fram, OPFKL18. Bestämmelserna i den nya versionen är mer heltäckande och erbjuder ett
bättre skydd. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun
och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020

•

Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

•

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Samtliga nämnder

•

Personalstaben

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Sammanträdestider 2021 för
Kommunfullmäktige
Dnr KS 20/0400

Beslut
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska
upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste
mån lagts utanför skollov.
Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina
arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning
besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordförande,
om det föreligger särskilda skäl för det och efter samråd med vice ordförandena
får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, tiden eller platsen för
sammanträdet.
Kommunledningskontorets förslag på tider

Justerandes sign

Kommunstyrelsens
beredning kl. 08:30

Kommunstyrelsens
sammanträde kl. 14:00

Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 18:30

27 januari

3 februari

17 februari

10 mars

17 mars

31 mars

7 april

14 april

28 april

19 maj

26 maj

9 juni – sammanträder
kl. 17:00

18 augusti

25 augusti

8 september
Utdragsbestyrkande
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22 september

29 september

13 oktober

20 oktober

27 oktober

10 november

24 november

1 december

15 december

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut

Utdragsbestyrkande

40 (48)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 92

Sammanträdesdatum:
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Val av extra nämndemän till Attunda
tingsrätt
Dnr KS 19/0156

Beslut
Till nämndemän för Attunda tingsrätt utses:
Lars Anders Petersson (KD), Stig Engcrantz (M), Hibo Salad Ali (S) och
Rasmus Lindstedt (S).

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har sedan tidigare utsett 17 nämndemän till Attunda
tingsrätt. Med anledning av den pågående coronapandemin har Attunda
tingsrätt fattat beslut om att öka antalet nämndemän med totalt 60 stycken. För
Upplands-Bro kommun innebär det att ytterligare fyra nämndemän ska utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020

•
•

Beslut om antalet nämndemän i Attunda tingsrätt den 6 maj 2020.
Information från Attunda tingsrätt angående utökning av antal
nämndemän vid Attunda tingsrätt under mandatperioden 2020–2023
den 12 maj 2020.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2020, Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Navdeep
Singh Bhatia (SD)
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, den 12
februari 2020, Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Johan
Silversjö (SD)
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni
2019, Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2020–2023.

•

•

•

Förslag till beslut
Till nämndemän för Attunda tingsrätt utses:
XX, XX, XX och XX.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Erik Björk (KD) redogör för förslag från Kommunfullmäktiges
valberedning enligt nedan:
Till nämndemän för Attunda tingsrätt utses:
Lars Anders Petersson (KD), Stig Engcrantz (M), Hibo Salad Ali (S) och
Rasmus Lindstedt (S).
Justerandes sign
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Yttranden
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Attunda tingsrätt
De valda
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum:
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Entledigande av Ulf Hilonen (L) som
ledamot i Socialnämnden
Dnr KS 20/0023

Beslut
Ulf Hilonen (L) entledigas som ledamot i Socialnämnden.

Sammanfattning
Ulf Hilonen (L) har den 30 maj 2020 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Socialnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020.

Förslag till beslut
Ulf Hilonen (L) entledigas som ledamot i Socialnämnden.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Ulf Hilonen (L)
Socialnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Entledigande av Karl Öhlander som
ersättare i styrelsen för Österhöjdens
Garage AB
Dnr KS 20/0487

Beslut
Karl Öhlander entledigas som ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage
AB.

Sammanfattning

Karl Öhlander kommer att avsluta sin anställning i kommunen och har därför
begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Österhöjdens Garage AB.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020.

Förslag till beslut
Karl Öhlander entledigas som ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage
AB.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Karl Öhlander
Österhöjdens Garage AB
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Val av ny ersättare i styrelsen för
Österhöjdens Garage AB efter Karl
Öhlander
Dnr KS 20/0487

Beslut
Sara Lauri utses till ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage AB efter
Karl Öhlander.

Sammanfattning

Karl Öhlander kommer att avsluta sin anställning i kommunen och har därför
begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Österhöjdens Garage AB. En ny ersättare ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020.

Förslag till beslut
Sara Lauri utses till ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage AB efter
Karl Öhlander.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Sara Lauri
Österhöjdens Garage AB
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Mohamed
Guez Guez (M)
Dnr KS 20/0026

Beslut
Bobby Chand (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Mohamed Guez Guez (M)

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. En ny ersättare ska därför utses.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020.

Förslag till beslut
Bobby Chand (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Mohamed Guez Guez (M)
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Förtroendemannaregistret
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Investeringsbeslut bostadsproduktion
Kokillbacken
Dnr KS 20/0417

Undantagen enligt sekretess. 19:3 Upphandling, 19 kap 3

Justerandes sign
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§ 98

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-06-10

Anmälningar

1.

Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen
Dnr KS 20/0472

2.

Tekniska nämndens beslut § 53 - Svar på medborgarförslag om att göra
grusplanen på Fjärilstigen till en gräsplan
Dnr KS 19/0103

3.

Tekniska nämndens beslut § 55 - Svar på medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg i Bro
Dnr KS 19/0312

4.

Tekniska nämnden beslut § 52 - Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Dnr KS 17/0305

5.

Förslag gällande åtgärd för att minska spridning av Covid-19
Dnr KS 20/0281

Utdragsbestyrkande
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