KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2019-10-30

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 november 2019, kl. 14:00
Plats: Gemaket
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 6 november kl.
08:30 i Gemaket
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S) & Martin Normark (L)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 19 november 2019, kl. 09:30

Temaärende – Arbetsmiljöverket
Beslutsärenden
1.

Samråd avseende kraftledningar Odensala - Sigtuna
- Håtuna, Vattenfall Eldistribution AB
KS 19/0500
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i avgränsningssamråd enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.

2.

Svar i myndighetsdialog avseende ny 400 kV-ledning
Hamra-Överby och inbjudan till

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

KS 19/0506
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i myndighetsdialog enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019.
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3.

Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
KS 19/0551
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
förslag till:
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:808),
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av
solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506),
c. Föreskrift om avgift för tillsyn av
sprängämnesprekursorer med stöd av 19 § lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer.
d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:808), med undantag av att avgift
inte uttas för handläggning av anmälan från
fastighetsägare om att på fastigheten kompostera
annat hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att:
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om
avgift eller om nedsättning eller eftersänkande av
avgift.
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna
upp fasta avgifter och timtaxan med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1
januari 2020.

4.

Svar på medborgarförslag om markanvisning för
bostäder som planeras att byggas i form av
byggemenskap
KS 18/0495
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
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Kommunens antagna riktlinjer för markanvisning ger också
förutsättningar för byggemenskaper att inkomma med
ansökningar och tilldelas markanvisning.

Svar på medborgarförslag om att årligen utse den
eller de vackraste byggnaderna i Upplands-Bro
KS 19/0058
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
•

6.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
fortsatt utreda förutsättningarna för att införa en återkommande
utmärkelse samt omfattningen av en sådan utmärkelse.

Svar på medborgarförslag om utformningen av den
stora gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen i
Bro
KS 18/0408
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande:
•

7.

Förslaget beaktas vidare i det fortsatta planarbetet som avser
Södra Finnsta.

Övergripande mål och budget 2020 - med planering
för 2021-2022
KS 19/0008

8.

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm – firmatecknare
KS 19/0239
Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av:
• Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
• Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin
Normark
• Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla
Janson
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två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av
följande personer:
• Kommundirektör Ida Texell
• Strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander
• Ekonomichef Anders Nilfjord
• Personalchef AnnCatrin Brattström
• Kommunikationschef Sara Eklind
• Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex
månader) undertecknas av:
• Ekonomichef Anders Nilfjord eller
• Kommundirektör Ida Texell

9.

Svar - Ansökan om särskilt stöd till elitidrottsförening Kungsängen IF
KS 19/0217
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar inte Kungsängens IF särskilt stöd till
elitidrottsförening.

10. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
KS 19/0567
Förslag till beslut
1. Det nya avsnittet om upphandling antas och förs in
delegationsordningen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att se över hela
delegationsordningen och föreslå erforderliga revideringar
senast i januari 2020.
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11. Riktlinje för övergripande styrdokument
KS 19/0566
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro
kommun antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta
fram erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna
verkställas och följas.

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

Rapporter
•

Kommundirektörens rapport

Delegationsbeslut
Avskrivning kundfodringar
Avskrivning av kundfordran
Beslut gällande begäran om allmän handling
Beslut om organisation för säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd inom
Upplands-Bro kommun

Anmälningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 36 - Verksamhetsrapport augusti 2019
Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommun den 27
september 2019
Inbjudan till Kommuninvest Medlemssamråd 2020
Ny skrift från SKL - Gatuarbete i tätort
Svar i ärende dnr 425-15542-2018
Information om remisser till Region Stockholm (Stockholms läns landsting),
RS 2019-1019
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Äldre- och omsorgsnämndens beslut - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 augusti 2019
Beslut om LONA-bidrag "Ny bäck i norra Gröna dalen”, 501-51559-2018
Beslut om LONA-bidrag "Restaurering del av Sätrabäcken”, 501-51546-2018
Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB den 15 oktober 2019
Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB UpplandsBrohus den 15 oktober 2019
Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-09-13
Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-10-18
Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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