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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-09-25
Gemaket, 2019-09-25, kl. 14:00 – 16:00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Fredrik Kjos (M), ordförande
Börje Wredén (L)
Martin Normark (L), Vice ordförande
Karl-Erik Lindholm (KD), §§ 92
Camilla Janson (S), 2:e vice ordförande – 99, 101 – 117
Marcus Sköld (M)
Jan Stefanson (KD)
Kaj Bergenhill (M)
Anders Åkerlind (M)
Catharina Andersson (S)
Hans Åberg (L)
Anna Norberg (MP)
Jan-Erik Björk (KD), §§ 92 – 99, 101 –
117
Tjänstgörande ersättare
Lisbeth Waern (M)
Anna Norberg (MP), §§ 92, 93
Mary Svenberg (S)
Erik Karlsson (V)
Annika Falk (S)
Claus Engström (SD)
Conny Timan (S)
Christina Brofalk (C)
Sara Ridderstedt (MP)
Johan Silversjö (SD)
Olle Nykvist, kommunsekreterare; Ida Texell, kommundirektör; Lindamari
Nilsson, registrator; Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef; Ulrika
Gyllenberg, chef övergripande planering,§§ 92 – 100, 114 – 117; Helena
Austrell (S), pol. sek; Thomas Carneheim , §§ 94 – 117; Sara Lauri;
kanslichef; Göran Boklint (SD), pol.sek; Katarina Ekroth, kommunjurist, §§

Beslutande

Övriga deltagare

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Anders Åkerlind (M)

Kommunledningskontoret 2019-10-01
kl. 09:30

Paragrafer

§§ 93 – 117

Underskrifter
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Sekreterare

Olle Nykvist

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

..................................................................

Justerare

..................................................................

.................................................................

Camilla Janson (S)

Anders Åkerlind (M)

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

Kommunstyrelsen
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2019-09-25
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Olle Nykvist

2019-10-21

100 – 113.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 92

2019-09-25

Svar på Remiss - Förslag till ändringar i
förordningen (2016:881) om statligt
investeringsstöd för hyresbostäder och
bostäder för studerande
Dnr KS 19/0391

Beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Finansdepartementets remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 9 september 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilda uttalanden
Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
Ändringarna syftar till att göra investeringsstödet effektivare och mer
ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2020

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 9 september 2019



Promemoria juli 2019 - Förslag till ändringar i förordningen (2016:881)
om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande



Remiss 2019-07-10 – Fi2019/02681/BB

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Finansdepartementets remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 9 september 2019.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) tillåts lämna följande protokollsanteckning
”Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet.
Bostadsmarknaden behöver stabilitet och förutsägbarhet. Förslagen i
promemorian föreslår ändringar som syftar till att göra investeringsstödet
effektivare och mer ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet
och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet
och Liberalerna.
Socialdemokraterna i Upplands-Bro anser att förslagen till ändringar är bra
men vill skicka med följande reflektioner:
Undantaget från tidskravet (vid ”särskilda skäl”) bör förtydligas. Eftersom
överklagande -och byggprocesserna kan dra ut på tiden.
Det finns också oklarheter kring vilka sanktioner en fastighetsägare som
frångår reglerna kan möta.
De båda förslagen att viga tio procent av de nybyggda lägenheterna till unga
och/eller fem procent till socialt utsatta hushåll.
Socialdemokraterna i Uppland-Bro anser att båda dessa förslag införs.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 93

2019-09-25

Taxa för engångsbesök på
Kretsloppscentralen
Dnr KS 18/0152

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att konsekvensbeskriva ett
borttagande av avgifter för enstaka besök vid kretsloppscentralerna.
Konsekvensbeskrivningen ska till exempel ge svar på det regionala arbetet med
samsyn och samordnat avgiftsfritt system för enstaka besök vid
kretsloppscentralerna samt inkomstbortfallet vid ett avskaffande

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

Sammanfattning
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av
körkort eller besökskort.
Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen.
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per
dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för enstaka besök vid kretsloppscentralerna antas enligt
samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår
”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att konsekvensbeskriva ett
borttagande av avgifter för enstaka besök vid kretsloppscentralerna.
Konsekvensbeskrivningen ska till exempel ge svar på det regionala arbetet med
samsyn och samordnat avgiftsfritt system för enstaka besök vid
kretsloppscentralerna samt inkomstbortfallet vid ett avskaffande.”

Yrkanden
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Jan Stefansons (KD) förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Jan Stefansons (KD) förslag till beslut.
Christina Brofalk (C) yrkar bifall till Jan Stefansons (KD) förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar bifall till Jan Stefansons (KD) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut, varav ett är återremiss.
Han frågar om ärendet ska avgöras idag och finner avslag. Han frågar därefter
om ärendet ska återremitteras och finner bifall.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 94

2019-09-25

Yttrande över utställningsförslag till ny
översiktsplan för Håbo kommun
Dnr KS 19/0355

Beslut
Kommunen yttrar sig över utställningsförslag till ny översiktsplan för Håbo
kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 augusti 2019.

Sammanfattning
Håbo kommuns kommunstyrelse har beslutat att skicka ut förslag till ny
översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden för utställning. Översiktsplanen
visar på en övergripande nivå hur kommunens mark- och vattenområden
långsiktigt ska användas, utvecklas och bevaras.
Upplands-Bro kommun har fått utställningsförslaget på remiss och
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 22 augusti
2019. Förslaget till yttrande utgår ifrån de synpunkter som Upplands-Bro
kommun har lämnat tidigare. Synpunkterna gäller framförallt våra
gemensamma intressen i gröna samband och Håbos utvecklingsplaner för
Bålsta tätort österut vid kommungränsen till Upplands-Bro.

Beslutsunderlag









Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019
Håbo kommuns missiv den 14 juni 2019
Håbo kommuns utställningshandling, 17 juni–30 september 2019
Håbo kommuns bilaga 1 till utställningshandling,
Planeringsförutsättningar
Håbo kommuns bilaga 2 till utställningshandling,
Hållbarhetsbedömning (MKB) den 9 maj 2019
Håbo kommuns bilaga 3 till utställningshandling, samrådsredogörelse
maj 2019
Upplands-Bro kommuns yttrande över Håbos samrådsförslag till ny
översiktsplan, enligt Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2017 § 18
Upplands-Bro kommuns samrådsyttrande över planprogram för
Dragelund i Håbo kommun, enligt Samhällsbyggnadsutskottets beslut
den 23 januari 2019 § 4

Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över utställningsförslag till ny översiktsplan för Håbo
kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 augusti 2019.
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Håbo kommun
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 95

2019-09-25

Antagande av detaljplan för Ekhammar
4:214
Dnr KS 15/0309

Beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214
godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Planoch bygglagen (2010:900).

Reservation
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) reserverar sig enligt följande text
”Socialdemokraterna ställer sig i stort sett positiva till planförslaget. I likhet
med en enig Tekniska nämnd menar socialdemokraterna att det inte är lämpligt
med in- och utfart mot Bygdegårdsvägen med avseende på trafiksäkerheten.
Vardagsmedeldygnstrafiken ligger runt 1400 fordon/dygn, varav en del tung
trafik ska till Kasmo industriområde. En övergripande trafiknätsanalys har
gjorts för Kungsängen. Prognosen för analysen är gjord för år 2040. Analysen
visar att trafiken på Bygdegårdsvägen kommer att öka i framtiden med cirka
200-500. Trafikrörelser/dygn beroende på Kungsängens utveckling.
Bygdegårdsvägen finns med i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för
åtgärder i ett helhetsperspektiv och det nuvarande utfartsförbudet ska även
gälla fortsättningsvis.
Den nuvarande utformningen av vägen inbjuder till höga hastigheter, vilket gör
det olämpligt med utfart från enskild fastighet. En planering av in-/utfart ska
ske i samråd med kommunens tekniska avdelning och den ska vara på
Klostervägen.”
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka
fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta
en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om enkelt
planförfarande. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och
ett granskningsutlåtande. Planförslaget var uppe för antagande på
kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019. Kommunstyrelsen beslutade
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

att återremittera ärendet för att se över hur lösningen för infart och utfart på
Bygdegårdsvägen kan anordnas på ett trafiksäkert sätt. Som ett svar på
återremissen och tekniska nämndens yttrande har förutsättningarna för en utfart
nu och i framtiden setts över och redovisats i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag


Beslut om planuppdrag, KS SBU § 15, 5 mars 2014,



Plankarta, 3 maj 2019



Planbeskrivning, 10 maj 2019



Samrådsredogörelse, 14 april 2019



Granskningsutlåtande, 10 maj 2019, rev 22 aug 2019

Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214
godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Planoch bygglagen (2010:900).

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214
godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Planoch bygglagen (2010:900). Planering av in-/utfart ska ske i samråd med
kommunens tekniska avdelning och den ska vara på Klostervägen.
Nuvarande utfartsförbudet på Bygdegårdsvägen ska gälla
fortsättningsvis.

Yrkande
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut i beslutspunkt 2 och ställer
proposition i beslutspunkterna var för sig. Först frågar han om
Kommunstyrelsen kan bifalla beslutspunkt 1 och finner bifall. Därefter ställer
han liggande förslag i beslutspunkt 2 mot Camilla Jansons (S) förslag till beslut
i samma punkt. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag. Votering begärs och verkställs där de som röstar på liggande förslag
säger Ja och de som röstar på Camilla Jansons (S) förslag säger Nej. Vid
votering lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-röster. Ordförande finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Nej

X

Jan Stefanson (KD)

X

Christina Brofalk (C)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Erik Karlsson (V)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Claus Engström (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Fastighetsägaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 96

2019-09-25

Revisionsrapport - Granskning av
exploateringsavtal
Dnr KS 19/0319

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadskontoret att utveckla

arbetet med kommunens exploateringsavtal i enlighet med
revisionsrapportens rekommendationer.
2. Att som svar på revisionsrapporten överlämna kommunstyrelsens beslut
och Samhällsbyggnadskontorets yttrande.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young genomfört en
granskning av kommunens exploateringsavtal. Syftet har varit att bedöma om
exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll
avseende byggnation som inte ägs av kommunen. Fokus i granskningen har
varit innehåll i samt hanteringen av exploateringsavtal.
Utifrån vad som framkommit i granskningen så lämnar revisorerna följande
rekommendationer till kommunstyrelsen.









Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om
viten vid avsteg från överenskommen tidplan för exploatering och
andra områden där det kan vara befogat.
Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan
exploateringsavtal ingås och säkerställ att dessa kontroller
dokumenteras.
Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska
lämna skriftligt godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa
att den följs.
Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att
kommunen ska godkänna överlåtelse av bolag.
Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller
rapportering och utvärdering avseende genomförda
exploateringsprojekt.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019



Revisorernas revisionsskrivelse 2019-05-21



Revisionsrapport 2019-05-21 – Granskning av exploateringsavtal,
Ernst&Young

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Samhällsbyggnadskontorets yttrande som svar
på revisionsrapporten kring granskning av kommunens exploateringsavtal.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) föreslår
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadskontoret att utveckla

arbetet med kommunens exploateringsavtal i enlighet med
revisionsrapportens rekommendationer.
2. Att som svar på revisionsrapporten överlämna kommunstyrelsens beslut
och Samhällsbyggnadskontorets yttrande.

Yrkande
Claus Engström (SD) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Christina Brofalk (C) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat
bifall till liggande förslag och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt
Martin Normarks (L) förslag till beslut. Han finner bifall.

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Johan Silversjö (SD) tillåts lämna följande
protokollsanteckning
”SD har inget att erinra mot revisionen men vill gärna se att denna
exploateringsprocess förtydligas, genom att kommunen skapar en
dokumenterad rutin som tydligt definierar de olika faserna i en ”Projektmodell
för exploateringsavtal” där avtals mallen då blir ett operativt verktyg. Denna
projektmodell skall definiera alla faser (= ”Livscykeln”) från uppstart till
avslutning av exploateringsavtalet, inklusive de nödvändiga rapporterings- och
uppföljnings-aktiviteterna samt den slutliga utvärderingen av det specifika
avtalet.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunens revisorer
Ernst & Young
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 97

2019-09-25

Yttrande över remiss angående förslag
till Namnpolicy
Dnr KS 17/0355

Beslut
Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till Namnpolicy.

Reservation
Claus Engström (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig enligt följande
text
”Nuvarande namnpolicy är i många avseenden bra skriven, men innehåller
mest ’riktlinjer’ (typ ’beakta’). Sverigedemokraterna vill att kulturarvet skall
vara en tydlig ’preferens’ under namnberedningsprocessen för att därmed i
mesta möjliga mån säkerställa bevarandet av kulturarvet.
Namnpolicyn skall därför baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär
att vid nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder/områden, i
mesta möjliga grad utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och
namnges därefter. I de fall detta av någon anledning inte är
möjligt/applicerbart, kan ’fantasi’-namn accepteras.”

Sammanfattning
Namnberedningsgruppen inom Tekniska nämnden har arbetat fram ett förslag
till namnpolicy för Upplands-Bro Kommun. Namnpolicyn beskriver vilka
ramverk vi har att förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara
vägledande för namnvården i Upplands-Bro Kommun.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 juli 2019



Remiss angående förslag till Namnpolicy inkommen den 29 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till Namnpolicy.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag med tillägg att
”Namnpolicyn skall baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär att vid
nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder/områden, i mesta
möjliga grad utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och namnges
därefter. I de fall detta av någon anledning inte är möjligt/applicerbart, kan
’fantasi’-namn accepteras.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsförslag. Han
frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt liggande förslag. Han finner
bifall. Han frågar sedan om Kommunstyrelsen kan bifalla Claus Engströms
(SD) tilläggsförslag. Han finner avslag.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Tekniska nämnden, dnr TN 17/0272

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 98

2019-09-25

Revidering av avfallstaxan
Dnr KS 19/0386

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från
Samhällsbyggnadskontoret.

Sammanfattning
Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall
från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall
under sommarsäsongen. Mindre justeringar i taxans struktur och i en del
avgifter har gjorts.
Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar
behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller
från 1 januari 2019 har antagits, införande av matavfallsinsamling i hela
kommunen har införts samt en del nya upphandlingar som påverkar avfallstaxa
har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya omständigheter
behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från Mälaröarna med båt ska
ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. Vid upphörande av
veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen, ska det finnas
möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot avgift.
Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt
textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och
tydlighet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019



Förslag till reviderad avfallstaxa



Avfallstaxa antagen den 18 december 2013

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från
Samhällsbyggnadskontoret.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 99

2019-09-25

Återtagande av beslut gällande Kulturoch fritidsnämndens roll som
remissinstans i namnärenden.
Dnr KS 19/0388

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2).

Reservation
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig enligt följande text
”Miljöpartiet yrkar på att Kultur- och Fritidsnämnden fortsatt ska vara
remissinstans vid namnsättning för att säkerställa kompetens och
kulturhistorisk förankring. Se över sammanträdestider för att undvika
fördröjning av ärenden.”
Erik Karlsson (V) reserverar sig och ansluter till Sara Ridderstedts (MP)
reservationstext.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden
skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kulturoch fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och
fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning.
För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19
december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att
Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden.
Efter att ha arbetat enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att
arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till
beslut. Tekniska nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt
beslut så att Kultur- och fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni
2019, § 56.



Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19
december 2016.



Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kulturoch fritidsnämnden, § 90 Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2).

Yrkanden
Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till beslutet.
Erik Karlsson (V) yrkar avslag till beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag till kommundirektören
att återkomma med förslag till en effektiv ärendeprocess av namnärenden där
Kultur- och fritidsnämnden ska vara en remissinstans.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Camilla Janson
(S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk (S) reserverar sig.
Han ställer därefter liggande förslag mot avslag och finner att
Kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Namnberedningsgruppen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 100

2019-09-25

Ersättningsmodell för extra lokalbidrag
för skolor och förskolor
Dnr KS 18/0465

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Kommunfullmäktige antar ersättningsmodellen som innebär att skolor och
förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag.

Information
När modellen är antagen startar en process med verkställighet av beslutet och
den 1 januari 2020 förväntas modellen tas i bruk.

Jäv
Jan-Erik Björk (KD) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under
ärendets behandling. Karl-Erik Lindholm (KD) tjänstgör.

Reservation
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) reserverar sig enligt följande text
”För att undvika att Kommunfullmäktige antar en modell som sedan kan
laglighetsprövas med negativ utgång vilket kan orsaka svåra komplikationer
för de fristående som fått löfte om extra lokalbidrag och redan har börjat
nyetableringen i kommunen behöver en rad frågor redas ut, beaktas och
förtydligas.
Det finns ingen anledning att skynda på detta ärende, möjligheter till undantag
för fristående aktörer finns redan idag. Enligt de regler och bestämmelser som
tas upp i skolförfattningarna kan undantag från huvudregeln endast göras i
enskilda fall. Detta ska ske genom en skälighetsprövning som bör följa vissa
principer.”
Erik Karlsson (V) reserverar sig enligt följande text
”Vi måste tyvärr konstatera att, i riket sett, privata utförare av både Skol- och
övriga välfärdstjänster har visat att verksamhetens intressen inte är dess enda
intresse. Målet är att maximera vinsten. Vi ser i omvärlden att företagen
använder sina egna redovisningssystem till den offentliga beställaren och att de
använder såväl olagliga, såsom lagliga metoder. Dessa möjligheter till att vara
olagliga borde elimineras redan vid källan och detta gäller också detta förslag!
Det saknas i förslaget ett skydd för att vår kommun inte skall kunna råka på
exempelvis ohemula hyressättningar genom symbios- och/eller medägande av
företagen, som ska bereda skolundervisningen och det som hyr ut lokalerna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det behövs vidare en ytterligare specificering med vad som kan tänkas ingå i
en lokalhyra. Annars kan den fysiska standarden bli allt för olika mellan de
parter som konkurrerar på området, genom att de privata skolor som kommer
att beröras av förslaget här kommer att få en konkurrensfördel, genom att vissa
verksamheter och visst material/materiel ingår i hyran som andra utövare tar
från sin budget för undervisning.
Vänsterpartiet anar att, om förslaget går igenom i dess nuvarande form, detta i
förlängning främst kommer att missgynna kommunala skolor och ge de privata
utförarna en konkurrensfördel.”
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig enligt följande text
”Vi binder upp en alldeles för stor del av elevpengen på lokalerna, då får vi
inget ekonomiskt utrymme för människor som kan jobba med våra barn och
unga. Vi behöver renovera och bygga nytt med försiktighet och använda de
lokaler och fastigheter vi redan har smartare. Miljöpartiet prioriterar fler vuxna
i skolan - fler pedagoger/ specialpedagoger/ socialpedagoger, bättre mat, gröna
utegårdar och en utökad elevhälsa - före dyrare och dyrare lokaler.”

Sammanfattning
Ärendet har varit på dagordningen i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 då
kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden (UN) och Gymnasie- och
arbetslivsnämnden (GAN) skulle yttra sig om modellen innan
kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för
kommunfullmäktige.
Under förutsättning att remissvaren från Utbildningsnämnden och Gymnasieoch arbetslivsnämnden inte föranleder ytterligare utredning eller andra åtgärder
föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta
modellen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019



Excel-fil med räkneexempel



Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019



Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 2019

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att remissvaren från
Utbildningsnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden inte föranleder
annan bedömning, kommunfullmäktige besluta att anta ersättningsmodellen
som innebär att skolor och förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Kommunfullmäktige antar ersättningsmodellen som innebär att skolor och
förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag.
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk
(S) föreslår
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med uppdrag att utreda följande
Hur säkrar vi upp att modellen är anpassad för huvudmän som nyetablerar sig i
Upplands-Bro och inte i andra kommuner?
Hur ska prövning av varje ansökan från en fristående huvudman administreras,
kostnader och organisation?
Presentera en modell som visar bidraget räknat med en beräkningsmodell vid
full beläggning eftersom bidraget betalas ut per barn/elev.
Hur ska modellen utformas så att den följer likabehandlingsprincipen och på så
sätt följa SKLs rekommendationer om att lokalersättning och likställa
väletablerad fristående huvudmans totala hyresnivå och likställa den fristående
huvudmannen vid en kommun där bedömning görs om huvudmannens totala
hyreskostnader överstiger kommunens?
Garantera ersättning oavsett huvudman. I den föreslagna ersättningsmodellen
gäller inte samma villkor för fristående huvudmän som för de kommunala
enheterna.
Säkerställa att för att extra lokalersättning skulle kunna utnyttjas av fristående
huvudmän bör dessa etablera permanenta skol – och förskole byggnader som
anpassas till en rimlig kapacitetsnivå ur både ett ekonomiskt och pedagogiskt
perspektiv. I likhet med de krav vi har på kommunen, eftersom verksamheterna
ska finansieras med hjälp av barn – och elevpeng
Återkomma med förslag på principer för särskild prövning.
Beskriva fördelar/konsekvenser /nackdelar med särskild prövning alt generell
modell.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Sara Ridderstedt (MP) yrkar avslag till liggande förslag.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Janson (S) med fleras förslag till
beslut.
Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut.
Christina Brofalk (C) yrkar bifall till Fredrik Kjos förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut varav ett är återremiss.
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Votering begärs
och verkställs där de som röstar för att avgöra ärendet idag säger Ja och de som
röstar för återremiss säger Nej. Vid votering lämnas 10 Ja-röster, 1 Avstår, och
5 Nej-röster. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Camilla Janson
(S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Annika Falk (S) reserverar sig.
Han ställer därefter Fredrik Kjos (M) förslag mot avslag och finner att
Kommunstyrelsen bifaller Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Martin Normark (L)

X

Camilla Janson (S)

Justerandes sign

Nej

Avstår

X

Jan Stefanson (KD)

X

Christina Brofalk (C)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Hans Åberg (L)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mary Svenberg (S)

X

Annika Falk (S)

X

Conny Timan (S)

X

Erik Karlsson (V)

X

Utdragsbestyrkande
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Sara Ridderstedt (MP)

X

Claus Engström (SD)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Kommundirektör
Utbildningsnämnd
Gymnasie- och arbetslivsnämnd
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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§ 101

2019-09-25

Dataskyddsombudets årsrapport
Dnr KS 19/0433

Beslut
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och ger
kommundirektören i uppdrag att besluta en organisation för dataskyddsarbetet
och därmed vidta relevanta åtgärder.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018
och innebar en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering.
Kommunen haft ett intensivt anpassningsarbete under delar av år 2017 och
under år 2018.
Under projekttiden har en projektgrupp arbetat med att inventera inom vilka
verksamheter personuppgifter behandlas, tagit fram mallar och utbildat
medarbetare på olika nivåer. Rapporten beskriver närmare vilket arbete som
har gjorts och hur dataskyddsarbetet kan fortsätta.
Det finns fortfarande brister i dataskyddsarbetet. Rutiner och styrdokument för
att säkra en lägsta nivå saknas. För att komma tillrätta med dessa brister krävs
en organisation för dataskyddsarbetet och en handlingsplan med tydliga mål,
och kommundirektören föreslås få i uppdrag att besluta en organisation för
dataskyddsarbetet och påbörja det arbete som behövs enligt rapporten.
Nulägesrapport
Sedan rapporten skrevs har en del arbete utförts vad gäller dataskydd. För att få
ett bra arbete kring säkerhet i stort, inte bara vad gäller dataskydd har arbetet
genomförts av representanter för såväl dataskydd men även för
informationssäkerhet och den nya säkerhetsskyddslagen. Följande aktiviteter är
påbörjade sedan rapporten skrevs:







Justerandes sign

Flera personuppgiftsincidenter har rapporterats och hanterats.
Några begäran om registerutdrag har inkommit och hanterats.
Ytterligare utbildningsinsatser har genomförts och flera
utbildningstillfällen är inplanerade under hösten.
Ett förslag på organisation med tydliga roller och mandat har tagits
fram.
Ett förslag till styrdokument har tagits fram som anger vilka roller som
finns inom säkerhetsarbetet, inklusive dataskyddsarbetet, där rollerna
anges och ansvarsområden för respektive roll beskrivs.
Ett arbete är påbörjat med att ta fram styrdokument och rutiner för
dataskyddsarbetet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019



Dataskyddsombudets årsrapport den 5 maj 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och ger
kommundirektören i uppdrag att besluta en organisation för dataskyddsarbetet
och därmed vidta relevanta åtgärder.

Yrkande
Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Johan Silversjö (SD) tillåts lämna följande
protokollsanteckning
”Sverigedemokraterna ser detta förslag som ett mycket bra initiativ och
eftersom detta handlar om informationshantering, så vill vi gärna se att man
även passar på att strukturera dokumentations-styrningen/-hanteringen inom
kommunen. Vår uppfattning är att diarieförda dokument hanteras väl, men vi
har objektiva bevis för att det finns en stor mängd styrande dokumentation
inom kommunen, som helt saknar dokumentnummer/identifikation.”

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Kommundirektören
Dataskyddsombud
Informationssäkerhetssamordnare
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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§ 102

2019-09-25

Tolkning av bestämmelser om
ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Dnr KS 19/0427

Beslut
1. Vid sammanträde enligt § 2 a utgår grundarvode för första timmen,
därefter följer ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme.
2. För övriga ersättningsberättigade aktiviteter enligt § 2 b-n utgår ett
halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att föreslå nytt regelverk som ersätter
dagens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
antagna av kommunfullmäktige 2014-12-17, reviderade med anledning
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24 § 106.

Sammanfattning
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. I en ansats att förtydliga
bestämmelserna vad gäller grundarvode respektive timarvode beslutades en
kompletterande skrivning i kommunfullmäktige den 24 april 2019 (§ 106). Av
förtydligandet framgår: ”För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till
de förtroendevalda som är berättigade till sammanträdesarvode.”
Trots förtydligandet kvarstår frågor kring när grundarvode ska betalas ut, om
grundarvode betalas ut även för protokolljustering enligt 2 § punkt c i
bestämmelserna. I 18 § i bestämmelserna framgår att frågor om tolkning och
tillämpning avgörs av kommunstyrelsen varför kommunstyrelsen nu klargör att
det endast är för sammanträden (enligt 2 § punkt a i bestämmelserna) som
grundarvode ska betalas ut. För övriga aktiviteter där ersättning utgår betalas
timarvode (ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme).

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019



Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna
av kommunfullmäktige den 17 december 2014, reviderade den 24 april
2019.



Bilaga till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
reviderad den 24 april 2019.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
1. Vid sammanträde enligt § 2 a utgår grundarvode för första timmen,
därefter följer ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme.
2. För övriga ersättningsberättigade aktiviteter enligt § 2 b-n utgår ett
halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår en tilläggspunkt
3. Kommundirektören ges i uppdrag att föreslå nytt regelverk som ersätter
dagens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
antagna av kommunfullmäktige 2014-12-17, reviderade med anledning
av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24 § 106.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, vilket är liggande förslag
plus Fredrik Kjos (M) tilläggsförslag och fråga om Kommunstyrelsen kan
besluta enligt detta. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Personalstaben

Utdragsbestyrkande

28 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 103

2019-09-25

Revidering av Kulturhusets funktioner
och tillämpning av lokaltaxa
Dnr KS 19/0439

Beslut
Kommundirektören får i uppdrag att utforma lämpliga styrdokument som
klargör tillgängligheten av och förtydligar hur lokalerna i Kulturhuset kan
nyttjas vid olika typer av arrangemang och på så sätt komma så många som
möjligt till gagn.

Sammanfattning
Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad
funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras
till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i Kommunhuset.
Den 9 september 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om bestämmelser för
Kulturhusets användning samt taxa för uthyrning av de nya lokalerna.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 maj 2019 att Kommunfullmäktige
beslutar om ett förtydligande av reglerna på plan 1, 2 och 6.
I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. För att
verksamheten på plan 1 och 2 ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i
reglerna. I lokalerna på dessa plan genomförs många arrangemang och det som
behöver förtydligas är att kommunen alltid stå som arrangör när någon
utomstående vill boka lokalen för att bjuda in allmänheten till ett möte eller
sammankomst.
Offentliga arrangemang ska således alltid ske i samverkan med antingen
Kultur- och fritidskontoret eller Kommunledningskontoret. För slutna
sammankomster eller möten behöver dock inte kommunen stå som arrangör.
Denna bestämmelse innebär också att kommunen ibland behöver tacka nej till
att samarbeta med offentliga arrangemang som går emot kommunens
grundläggande tankar med Kulturhuset.
För lokalerna på plan 6 föreslår Kultur- och fritidsnämnden ett förtydligande
om att detta plan endast ska användas för kommunens interna möten på dagtid
och att det är möjligt att boka och hyra lokalerna för icke-offentliga möten
kvällstid för slutna sällskap.
Nuvarande beslut med bestämmelser om användning av lokalerna i Kulturhuset
bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2015. I detta
underlag föreslår Kultur- och Fritidsnämnden en ändring på sida 2 enligt
följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Nuvarande formulering:
”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning
1, 2 och 6 genomförs arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för
olika möten och sammankomster.”
Ny formulering:
”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1
och 2 genomförs offentliga arrangemang endast i samverkan med kommunen.
Våning 1, 2 och 6 är också möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga
möten och sammankomster för slutna sällskap.”
Kommunledningskontorets synpunkter
Bestämmelserna i tjänsteskrivelsen från 10 augusti 2015, antagna av
Kommunfullmäktige den 9 september 2015, är det enda dokument som idag
reglerar hur Kulturhusets lokaler ska användas. I denna tjänsteskrivelse finns
utöver en genomgång av vad varje våningsplan ska nyttjas till, även en
beskrivning av vilken vision och inriktning kommunen valt för Kulturhuset.
Vidare finns rutiner för bokning, information om möjligheter till
marknadsföring samt information om öppethållande och beskrivning av vad
som gäller för lokalerna i Brohuset
Kommunledningskontoret ser inget hinder att ändra bestämmelserna enligt
Kultur- och fritidskontorets förslag gällande plan 1, 2 och 6 i Kulturhuset.
Förslaget till ändring har dock förtydligat ett behov av en uppdatering av
styrdokument gällande Kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår därför
att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utforma lämpliga styrdokument
för Kulturhuset.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2019



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28
maj 2019



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9
september 2015



Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015

Utdragsbestyrkande

30 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunen ska alltid stå som arrangör vid offentliga arrangemang på
plan 1 och 2 i Kulturhuset.
2. Lokalerna på plan 6 i Kulturhuset används endast för kommunens
interna möten under dagtid och kan bokas för slutna sällskap kvällstid.
3. Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma lämpliga
styrdokument för Kulturhusets funktioner och tillämpning av lokaltaxa.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår
Kommundirektören får i uppdrag att utforma lämpliga styrdokument som
klargör tillgängligheten av och förtydligar hur lokalerna i Kulturhuset kan
nyttjas vid olika typer av arrangemang och på så sätt komma så många som
möjligt till gagn.

Yrkande
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen har yrkat
bifall till liggande förslag och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt
detta. Han finner bifall.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

31 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 104

2019-09-25

Förändring av styr- och budgetprocess
Dnr KS 19/0440

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Nuvarande styrprocess fastställdes av kommunstyrelsen i januari 2015.
Processen innehåller många steg och har brister vad gäller anpassningsförmåga
och ansvarsfördelning.
Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till
nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra
anpassningar av verksamheterna föreslås även att budgetbeslut fattas av
kommunfullmäktige under juni. Nuvarande steg med budgetförslag från
respektive nämnd avskaffas också och ersätts med att nämnderna fattar beslut
om de egna budgetarna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.
Vid förändrade förutsättningar under hösten kan kommunfullmäktige fatta
beslut om en tilläggsbudget som ger nämnderna möjlighet att justera sina
budgetar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 105

2019-09-25

Svar på motion om
stadsträdgårdsmästare
Dnr KS 18/0109

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som
upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen
föreslås innefatta.

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

Sammanfattning
Kerstin Åkare, Vänsterpartiet i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 18 mars 2018 om att kommunen ska anställa en
stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig
skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen
beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten
finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt
snöröjning och sandning.
Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan
uppehålls av funktioner inom Samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018



Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som
upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen
föreslås innefatta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Yrkande
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Motionsställaren
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

34 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 106

2019-09-25

Svar på motion om att återta Hagtorp i
egen regi
Dnr KS 18/0107

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16
beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende.

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

Sammanfattning
Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i
egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet
mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut i maj 2019
anser Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.
Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad
upphandling av Hagtorps vård – och omsorgsboende. Sedan den 15 maj 2019
driver Attendo på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende.
Upphandling har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018



Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet
den 18 mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16
beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende.

Yrkande
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Motionsställaren
Socialnämnden
Utdragsbestyrkande

35 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 107

2019-09-25

Svar på medborgarförslag om att
installera filter på kommunens digitala
enheter
Dnr KS 19/0158

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och meddelar att ett filter redan har
installerats på kommunens digitala enheter.

Sammanfattning
Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera ett filter på
kommunens digitala enheter. Förslagsställaren menar att det är viktigt med ett
filter på kommunens digitala enheter för att förhindra att framförallt barn ska
komma i kontakt med pornografiskt, sexistiskt, och rasistiskt material på
internet.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2019 att lämna över frågan till
Kommunstyrelsen för beslut.
Kommunen har sedan våren 2019 infört ett filter på sina digitala enheter.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2019



Medborgarförslag som inkom den 5 mars 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och meddelar att ett filter redan har
installerats på kommunens digitala enheter.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

36 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 108

2019-09-25

Svar på medborgarförslag om att ge
bidrag till föreningar och organisationer
för inköp av hjärtstartare
Dnr KS 16/0093

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat då
kommunen har köpt in hjärtstartare till många verksamheter och föreningar kan
ansöka om bidrag för hjärtstartare.

Sammanfattning
Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag som föreslår att
Kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge bidrag till föreningar och
organisationer till inköp av hjärtstartare, med krav på att hjärtstartaren ska
registreras i Hjärtstartarregistret och på så sätt vara tillgänglig för kommunens
invånare. Kommunfullmäktige lämnade den 23 mars 2016 vidare förslaget till
Kommunstyrelsen för beslut.
I Upplands-Bro kommun har föreningar möjlighet att ansöka om
föreningsbidrag genom att ansöka om ”Särskilt stöd”. Kommunen har utrustat
många offentliga lokaler och verksamheter med hjärtstartare för att
kommunmedlemmar och föreningar ska känna sig trygga i verksamheterna.
Föreningar som ännu inte är utrustade med hjärtstartare uppmuntras att ansöka
om bidrag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019



Medborgarförslag om att ge bidrag till föreningar och organisationer för
inköp av hjärtstartare den 9 mars 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat då
kommunen har köpt in hjärtstartare till många verksamheter och föreningar kan
ansöka om bidrag för hjärtstartare.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

37 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 109

2019-09-25

Redovisning av obesvarade
medborgarförslag 2019
Dnr KS 19/0012

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 46
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019
godkänns.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Samtliga nämnder
Samtliga kontorschefer
Strategi- och förnyelsechef

Utdragsbestyrkande

38 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 110

2019-09-25

Redovisning av obesvarade motioner
2019
Dnr KS 19/0011

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den andra för år 2019.
För närvarande finns 21 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns.

Beslutet skickas till:




Justerandes sign

Samtliga kontorschefer
Samtliga nämnder
Förnyelse- och strategichef

Utdragsbestyrkande

39 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 111

2019-09-25

Omsättning av befintliga lån i
Kommuninvest av Brandkåren Attunda
Dnr KS 19/0413

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas
Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån
hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga
lån som förfaller till betalning.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från
Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån
hos Kommuninvest.
Hemställan anger följande som bakgrund
”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett
beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för
byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda
tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider.
Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive
medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av
befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper
bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla
processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till
Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas
befintliga lån hos Kommuninvest.”

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019



Hemställan från Brandkåren Attunda som inkom den 7 augusti 2019

Utdragsbestyrkande

40 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas
Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån
hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga
lån som förfaller till betalning.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande

41 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 112

2019-09-25

Brandkåren Attunda - Ny upplåning
som omsättning av förfallet lån
avseende finansiering av
brandstationer via Kommuninvest
Dnr KS 19/0413

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning
för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren
Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende
finansiering av brandstationer via Kommuninvest.
Hemställan anger som bakgrund
”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att
Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel,
totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya
brandstationer.
Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett
beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för
byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda
tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider.
Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive
medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första
befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20
mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i
de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest
(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.
Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner
har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019



Hemställan från Brandkåren Attunda den 13 augusti 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning
för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Brandkåren Attunda

Utdragsbestyrkande

43 (53)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 113

44 (53)

2019-09-25

Sammanträdestider 2020 för
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Dnr KS 19/0290

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.

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. Utöver sammanträden för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige föreslås en heldag för Kommunstyrelsen den 7 oktober
2020.
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.
Förslag till sammanträdestider 2020
Kommunstyrelsens
beredning

Kommunstyrelsen
(onsdagar 14:00)

Kommunfullmäktige
(onsdagar kl. 18:30)

22 jan

29 jan

12 feb

26 februari

4 mars

18 mars

8 april

15 april

29 april

20 maj

27 maj

10 juni

(onsdagar 08:30)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-09-25

9 sep

16 sep

30 sep

-

7 oktober
(heldag med KS
kl. 09:00)

-

21 okt

28 okt

11 nov

25 nov

2 dec

16 dec

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.

Beslutet skickas till:





Justerandes sign

Samtliga nämnder
Kommundirektör
Samtliga kontorschefer
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 114

2019-09-25

Fyllnadsval av ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
Kommunstyrelsen utser Claus Engström (SD) till ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har en vakant ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet
och vill fylla denna plats.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) föreslår
Kommunstyrelsen utser Claus Engström (SD) till ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Vald person

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 115

2019-09-25

Rapporter

Kommundirektörens rapporter



Hållbart Upplands-Bro
Situationen på Hagtorp

Samhällsbyggnadschefens rapport


Justerandes sign

Ulrika Gyllenberg rapporterar angående nuläget med ärendet om
bergtäkt i Upplands-Bro kommun.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 116

Justerandes sign

2019-09-25

Delegationsbeslut

1.

Rättegångsfullmakt
Dnr

2.

Tillförordnad samhällsbyggnadschef den 10 juni - 5 juli 2019

3.

Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret sommaren 2019

4.

Tillförordnad Socialchef sommaren 2019

5.

Tillförordnad kommundirektör sommar 2019

6.

Fastställande av personalomkostnadspålägget 2020

7.

Villkorsändring av tidigare borgensåtagande

8.

Regler för kundfakturering avseende påminnelser, krav och inkasso

9.

Begäran om allmän handling - förteckning på samtliga kommunanställda

10.

Avskrivning av kundfordran

11.

Begäran om allmän handling - samtliga kommunanställda

12.

Tillförordnad Kultur- och fritidschef under sommaren 2019

13.

Tillförordnad kommundirektör 22-28 juli 2019

14.

Yttrande över remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om detaljplan med planbeskrivning

15.

Yttrande över remiss om Promemoria om förutsättningarna för hur
uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och
behandlas digitalt

16.

Delegationsbeslut - begäran om uppgifter gällande kommunalt anställda

17.

Villkorsändring av tidigare borgensåtagande

18.

Beslut gällande utlämnande av allmän handling

19.

Tillförordnad Utbildningschef 25 september - 11 oktober

20.

Beslut angående begäran om allmän handling

21.

Polisanmälan

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 117

Justerandes sign

2019-09-25

Anmälningar

1.

Meddelande 3/2019 från SKL:s styrelse om sammanträdesplan för 2020

2.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 4 2019

3.

Stockholm 2018 - Full fart framåt

4.

DO:s beslut - TIL 2019/188

5.

Granskning av exploateringsavtal

6.

Käppalaförbundets årsredovisning 2018

7.

Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2019-04-01

8.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2019-04-01

9.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2019-02-22

10.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018

11.

Utbildningsnämndens beslut § 21 Verksamhetsrapport april 2019

12.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 32 Revidering Kulturhusets
funktioner och tillämpning av lokaltaxa

13.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 Svar på medborgarförslag om
längre belysningstid vid Kungsängens IP

14.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28 Svar på medborgarförslag om att
ha solceller på taken, Kungsängens nya IP

15.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 27 Verksamhetsrapport april 2019

16.

Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod - Viktig information från
SKL (cirkulär 19:24)

17.

Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019

18.

Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör

19.

Inbjudan till Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger den 11-12
september på SKL

20.

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön
under lov - Viktig information från SKL, cirkulär: 19:27

21.

Domstolsverkets nyhetsbrev juni 2019, Inför Nämndemannavalet 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

22.

Inbjudan och program till Trygghetsdagen 2019

23.

Protokoll från Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde möte den 15 april 2019

24.

Missiv - 195 miljoner i ersättning, ensamkommande, 7.1-2019-20355

25.

Socialnämndens beslut § 49 Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort för år
2019

26.

Bygg- och miljönämndens beslut § 48 - Verksamhetsrapport april 2019
(Tertial 1)

27.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 36 Delårsrapport och helårsprognos
per den 30 april 2019

28.

Socialnämndens beslut § 45 Delårsrapport och helårsprognos per den 30
april 2019

29.

Inbjudan till kommunträff med Lantmäteriet, 19 juni 2019

30.

Vägledning för lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion)

31.

Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens styrelse den 11 juni
2019

32.

Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB den 4 juni 2019

33.

Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB UpplandsBrohus den 4 juni 2019

34.

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt
engagemang för vatten

35.

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård - Viktig information från SKL, cirkulär 19:28

36.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 - Viktig information från
SKL (cirkulär 19:29)

37.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län - för yttrande senast 1 december
2019

38.

Ny rapport från Riksrevisionen om stödet till kommuner för ökat
bostadsbyggande (RiR 2019:20)

39.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 5, 2019
Utdragsbestyrkande

50 (53)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

40.

Dricksvatten: Anteckningar från SPAT-möte i Upplands Väsby - med
regionala vattenförsörjningsplanen

41.

Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften år 2020 till
Sveriges Kommuner och Landsting

42.

Inbjudan Juridik vid höjd beredskap för jurister på kommunerna

43.

Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus

44.

Information till de förtroendevalda revisorerna i kommunen/regionen

45.

Kommunstyrelsens beslut § 81 - Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019

46.

Månatlig resultatuppföljning per maj 2019, Familjerättsnämnden

47.

Norrvattens årsredovisning 2018

48.

Socialnämndens beslut § 47 Överenskommelse om omhändertagande av
avlidna

49.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 38 Överenskommelse om
omhändertagande av avlidna

50.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner
2019-04-03 justerad

51.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner
2019-05-08 justerad

52.

Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner
2019-06-14 justerad

53.

Protokoll från sammanträdet 2019-06-19, Upplands-Bro Kommunföretag
AB

54.

Protokoll från sammanträdet 2019-05-22, Upplands-Bro Kommunföretag
AB

55.

Utlåtande från de förtroendevalda revisorerna angående arvoden

56.

Justerat protokoll från Norrvattens styrelsemöte 2019-06-11

57.

Överenskommelse om Krislägesavtal - Viktig information från SKL
(cirkulär 19:32)

58.

Tekniska nämndens beslut § 32 - handlingsplan om bulleråtgärder

59.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

60.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019Svar på regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
Dnr

61.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019

62.

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019

63.

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning - Viktig information
från SKL och Sobona, cirkulär 19:17

64.

Cirkulär från SKL - Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider - ny
SKL-studie av överklagade planer och bygglov

65.

Cirkulär 19:33 - Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL
- utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid
rättstvister

66.

Cirkulär 19:34 - Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid
uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020

67.

Inbjudan - Fortsättningskursen "Djupgranskning och överklagande
arvodesbeslut" den 17 oktober 2019 i Stockholm

68.

Inbjudan - Webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda den 10
september 2019

69.

Cirkulär 19:12 - Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya
regler om producentansvar för förpackningar och returpapper

70.

Inbjudan - Politikerutbildningen "Leder du kommunens lokalförsörjning
rätt?" den 15-16 oktober 2019, Lidingö/Stockholm

71.

Inbjudan - Temakonferensen "Framtidens lönebildning" den 23 oktober
2019 i Stockholm

72.

Länsstyrelsen i Stockholm med inbjudan till en kostnadsfri riktad
utbildning i Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att stödja
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i länet.

73.

Inbjudan och program till konferens om våldsbejakande extremism

74.

Årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2018

75.

Inbjudan till politikerträff för finska förvaltningskommuner

76.

Cirkulär 19:35 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

77.

Inbjudan - Workshop om medborgarjurys och andra deliberativa
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-09-25

medborgardialoger

Justerandes sign

78.

Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och liknande produkter

79.

Inbjudan - Revidering regional cykelplan

80.

Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens styrelse 11
september 2019, för kännedom

81.

Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation

82.

Revisionsrapport - Granskning av diarieföring och hantering av allmänna
handlingar

Utdragsbestyrkande
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