KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2020-10-30

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 28 oktober 2020, kl. 14:00
Plats: Teams eller Gemaket plan 6
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Sanna Ajaxén
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 3 november 2020, kl. 09:00

Temaärende – Polisens trygghetsenkät
Beslutsärenden
1.

Upphandling av IT-driftstjänster
KS 20/0155
Förslag till beslut
1. Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och
med beaktande av ställda urvalskriterier, beslutas att anta
anbudsgivare Nordlo Improve AB gällande helhetsdrift av IT i
Upplands-Bro kommun då deras anbud bedöms vara det
ekonomiskt mest fördelaktiga.
2. Beslutet justeras omedelbart.

2.

Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom
Tegelhagen

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

KS 16/0281

Förslag till beslut 1:
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen,
huvudgata genom Tegelhagen, ändras till förskjuten klackhållplats.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Förslag till beslut 2:

2020-10-30

Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen,
huvudgata genom Tegelhagen, ändras till förskjuten fickhållplats

3.

Yttrande över samråd 400Kv luftledning, ny dragning
del av Hamra och Överby
KS 19/0506
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande över Svenska kraftnäts kompletterande samråd gällande ny
dragning av 400 kV-ledning del av Hamra och Överby daterad 12
oktober 2020 som eget yttrande.

4.

Revidering av avfallstaxa
KS 20/0699
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro
kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021.
2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av
övergången till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl,
under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som
respektive kund har den 1 september 2020.
3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med
förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.

5.

Revidering av Mät- och karttaxa
KS 20/0700
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1
januari 2021.
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2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp
och enligt PKV-index.
3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0
för år 2021.

6.

Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa
KS 20/0701
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus
indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för
2021, totalt 5,8 %
2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering
enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01
4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01,
2023-01-01 och 2024-01-01
5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

7.

Redovisning av obesvarade motioner höst 2020
KS 19/0547
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020
godkänns.
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8.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst
2020
KS 19/0548
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober
2020 godkänns.

9.

Nyteckning av avtal med Stockholm Business
Alliance
KS 20/0618
Förslag till beslut
Upplands-Bro kommun tecknar avtal med Stockholm Business Alliance
(SBA) i enlighet med föreliggande avtal.

10. Upplands-Bro kommuns deltagande i ett
samordningsförbund
KS 20/0663
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt
utvidgning av Samordningsförbundet.

11. Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten
KS 20/0665
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari
år 2021.
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12. Effektiv Samordning för Trygghet - EST
KS 20/0227
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning
för Trygghet, i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
i Upplands-Bro kommun.

13. Bestämmelser för Trygghetsutskottet
KS 20/0426
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för
Trygghetsutskottet.

14. Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet
KS 20/0596
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet.

15. Förbrukande av stiftelsers tillgångar
KS 20/0695
Förslag till beslut
1. Ester Holms stiftelses ändamål fullföljs genom att 76 837,56
kr utbetalas till Kultur- och fritidskontoret att användas för att
fler barn under 16 år ska få möjlighet att åka på läger till
Barnens ö.
2. Folke Sölchers stiftelses ändamål fullföljs genom att 11
261,48 kr utbetalas till Norrgården att användas till julfirande
för de boende.
3. Folke Östers stiftelses ändamål fullföljs genom att 63 851,30
kr utbetalas till Socialkontoret som fördelar ut till de personer
inom kommunens LSS boende-verksamheter som har
kostnader för att betala stuga, hotellrum eller likande i
samband med semesteraktiviteter.
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4. Karl Fagerströms stiftelses ändamål fullföljs genom att
184 865,61 kr utbetalas till utbetalas till Tjustaskolan att
användas för studiebesök och kulturell verksamhet som
eleverna annars inte skulle genomförts.
5. Tauvonska donationsstiftelsens ändamål fullföljs genom att
8 926,04 kr utbetalas till Fredrik Peters.
6. Upplands-bro skolstiftelses ändamål fullföljs genom att
85 537,03 kr utbetalas till utbetalas till Kultur och
fritidskontoret för att arrangera en idrottstävling för samtliga
högstadieelever i kommunen.
7. Upplands-bro sociala stiftelses ändamål fullföljs genom att
28 033,55 kr utbetalas till utbetalas till Socialkontoret som
fördelar vidare till barnfamiljer för hälso-och trivsel höjande
aktiviteter som kommer barnen till del. Medlen förmedlas till
barnfamiljer med barn under 12 år som har uppburit
ekonomiskt bistånd i 5 år eller mer.
8. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om tillstånd att
förbruka stiftelsernas tillgångar hos Länsstyrelsen.
9. För det fall det finns föreskrifter för någon av stiftelserna
som anger att endast avkastningen får användas till
ändamålet, eller att kapitalet inte får förbrukas ges
kommundirektören i uppdrag att ändra eller upphäva dessa
föreskrifter genom permutationsförfarande enligt
stiftelselagens 6 kap. 1 §.

16. Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Fördelning
av välfärdsmiljoner
KS 20/0190
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 4 mars gällande
fördelning av välfärdsmiljoner anses besvarad.

17. Tertialrapport 2 2020 för Kommunstyrelsen
KS 20/0448
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår
Kommunstyrelsen besluta att förslag till verksamhetsberättelse 2020
för kommunstyrelsen godkänns
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18. Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut
KS 20/0639
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut
januari till april 2020.

19. Övergripande mål och budget 2021 med planering för
2022 – 2023
KS 20/0363
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60

2.

Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 20222023 inklusive driftbudget, investeringsbudget och
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M),
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 28 oktober 2020.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och
Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag
28 oktober 2020.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
och nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.

6.

Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta
fram detaljanvisningar till nämnderna.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021.

8.

Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt
75 mnkr.
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9.

Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter
eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total
kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela
kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om
finansiering av förvärven.

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i
enlighet med bilaga 2

20. Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm – firmatecknare
KS 20/0674
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
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av
följande personer:
• Kommundirektör Ida Texell
• Ekonomichef Anders Nilfjord
• Personalchef AnnCatrin Brattström
• Kommunikationschef Sara Eklind
• Tf. Samhällsbyggnadschef Linda Edgren
• Kanslichef Sara Lauri
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex
månader) undertecknas av:
• Ekonomichef Anders Nilfjord eller
• Kommundirektör Ida Texell

21. Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)
KS 18/0424
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter
Claus Engström (SD).
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22. Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth
Waern (M)
KS 18/0424
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth
Waern (M).

23. Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som ledamot i
stiftelsen Lövsta gård
KS 19/0010
Förslag till beslut
Kerstin Ahlin (S) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta gård.

24. Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter
Kerstin Ahlin (S)
KS 19/0010
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin
Ahlin (S).

Kommundirektörens rapport
•

Trygghet och säkerhet

•

Rapport från bolagen

Samhällsbyggnadschefens rapport
Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut - Avstå yttrande om förslag till regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län
2. Delegationsbeslut yttrande svar på remiss
3. Planavtal för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269
4. Tillförordnad biträdande samhällsbyggnadschef
5. Remissvar - Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2021-2027
6. Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen
7. Överlåtelse av hyreskontrakt avseende Bro stationshus (Bro Prästgård
4:1), Stationsvägen 41
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8. Planavtal för Värns backe (del av Bro-Önsta 2:11)
9. Tillförordnad kommundirektör 26 oktober - 30 oktober 2020

Anmälningar
1. Gymnasie- och utbildningsnämndens beslut § 32 - Sammanträdestider
för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2021
2. Gymnasie- och arbetslivsnämndens synpunker Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040
3. Gymnasie- och arbetslivsnämndens synpunkter FÖP Bro 2040
4. Inbjudan till Sveriges Kommuners och Regioners nätverk för
kommunernas lokalstrateger
5. Teaser - Webbseminarium om allmännyttiga bostadsbolag och aktiv
markpolitik som verktyg för bostäder till alla den 5 november 2020
6. Ny rapport om lokalt självstyre (SKR)
7. Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19, Cirkulär 20:33 från SKR
8. Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19,
Cirkulär 20:34 från SKR
9. Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte
att förhindra spridning av Covid-19, Cirkulär 20:35 från SKR
10. Cirkulär 20:36 från SKR - Överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin
11. Cirkulär 20:37 från SKR - Budgetpropositionen för 2021 och
Höständringsbudgeten för 2020
12. Erbjudande om processutbildning i våldsförebyggande arbete
13. Rapport om trygghetsarbetet i kommunerna i Stockholms län
14. Justerat protokoll från Kommunalförbundet Norrvatten 2020-08-26
15. Expediering - Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets
sammanträde - Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet 2021
16. Expediering - Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde Sammanträdestider för Trygghetsutskottet 2021
17. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Förlänga samrådet för
fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen
18. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 27 - Tertialrapport 2 2020
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
19. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 30 - Utredning av
Upplands-Bro kommuns deltagande i ett samordningsförbund
20. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 31 - Förslag till
organisation för Arbetsmarknadsenheten
21. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2020-09-11
22. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 924-0--20 - Behovsutredning 2021-2023
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23. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35 - Sammanträdestider för
Kultur- och fritidsnämnden 2021
24. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-0907
25. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
kommuner 2020-09-28
26. Cirkulär 20:39 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
27. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB
Upplands-Brohus, 2020-09-15
28. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för UpplandsBro Kommunfastigheter AB, 2020-10-14
29. Tre rapporter om Stockholm-Mälarregionens infrastrukturutveckling
och konkurrenskraft
30. Brottsoffermyndigheten bjuder in till webbsändningen Tystna inte - om
hot och hat i samhällsdebatten
31. Information inför inriktande forum 2020-10-09 - SSR
32. Slutversion - Planeringsunderlag höst och vinter - SSR
33. Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens styrelse den 24
september 2020
34. Bygg- och miljönämndens yttrande gällande granskning av miljötillsyn
och livsmedelskontroll
35. Meddelande angående undantag från 50-regeln, Coronapandemin
36. Socialnämndens beslut § 45 - Socialnämndens delegationsordning
37. Socialnämndens beslut § 51 - Sammanträdestider för Socialnämnden
2021
38. Socialnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej verkställda beslut per
den 30 april 2020
39. Utbildningsnämndens beslut § 50 - Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 2021
40. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 9-29-0-20 - Revidering delegationsordning 2020
41. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB
Upplands-Brohus, 2020-10-14
42. Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 för Stockholms län, 85151236-2020
43. Protokoll från Samverkansgruppen inom socialkontoret, 2020-09-21

Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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