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§ 120 Svar på remiss handlingsplan om 
Bulleråtgärder 

 Dnr KS 19/0384 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för 

bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse. 

2.  Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag 
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt 
nedanstående tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har enligt beslut den 8 april 2019, §32, utan eget 
ställningstagande remitterat ett förslag om riktvärden för bullernivåer för 
Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen 
för inhämtande av synpunkter.  

Tekniska avdelningen föreslår i ärendet TN 18/0374, att Upplands-Bro 
kommun ska följa riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 och även tillämpa dessa i äldre befintlig miljö, före 1997. För 
nybyggnation föreslås att även regeringens beslutade trafikbullerförordning 
(2015:216) ska gälla för kommunen. Detta möjliggör bostäder i 
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.  

Planavdelningen samt avdelningen för övergripande samhällsplanering har 
tagit del av förslaget och ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna 
riktvärdena. De stämmer överens med hur Planavdelningen arbetar och med 
kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010. Beslutad planeringsinriktning är 
att ”Bullernivåer ska i regel inte överstiga gällande nationella riktvärden”. 
Där beskrivs också att ”avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i 
centrumnära lägen samt i lägen med god tillgång till service och 
kollektivtrafik.” 

Däremot vore det bra med ett förtydligande kring hur ovanstående proposition 
och förordning förhåller sig till varandra och även vad som ska och kan gälla 
inom kommunen för detaljplaner som är antagna efter 1997 men före 2015. 

I ärende TN 18/0374 finns också ett förslag till uppdrag om handlingsplan om 
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun. Det stämmer väl överens med ÖP 
2010 där ett förslag till åtgärd finns för att ”Ta fram en åtgärdsplan för 
skyddsåtgärder mot buller längs de kommunala vägarna”. Vi föreslår dock ett 
tillägg om att en sådan handlingsplan bör grunda sig på de siffror som finns i 
de trafiknätsanalyser som ÖS har tagit fram under 2018 och 2019. 
Decibelskalan är progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för att det 
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generera mer buller. Eftersom vi idag inte säkert vet hur trafikflödena kommer 
se ut framåt bör handlingsplanen kopplas till olika scenariobeskrivningar för 
kommande utveckling och utbyggnad av bostads-, handels- och 
verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i olika scenarion kan 
då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens kommande detalj- och 
översiktsplanering. 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens beslut den 8 april 2019, §32 i ärende TN 18/0374. 

• Tekniska avdelningens Tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 i ärende 
TN 18/0374. 

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av 
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och 
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42. 

• Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande , 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-
216 

• Infrastrukturproposition 1996/97:53, https://lagen.nu/prop/1996/97:53 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för 

bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse. 

2. Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag 
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt 
nedanstående tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 121 Förvaltarskap Broängarnas 
naturreservat 

 Dnr KS 18/0058 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på 
skrivelsen som sitt eget svar. 

Sammanfattning 
Den 1 februari 2018 inkom Bro Hof AB med en skrivelse till kommunen som 
tar upp frågan om förvaltarskapet av Broängarna naturreservat till 
omförhandling. Bro Hofs förslag är bland annat att: 

• kommunen tar över förvaltarskapet på den östra delen av naturreservatet 
• Bro Hof AB fortsätter förvalta de delar som ligger inom den egentliga 

golfbanan 
• en översyn görs av naturreservatets skötselplan 
 
• Ifråga om övertagande av förvaltarskapet av de östra delarna av 

naturreservatet (utanför golfbanan) så är det kommunens fortsatta 
uppfattning att Bro Hof AB ska fortsätta förvalta Broängarnas naturreservat 
i enlighet med tidigare tagna beslut. Kommunen anser att ett sammanhållet 
förvaltarskap hos en part är effektivast utifrån driftskostnad samt bäst 
tillgodoser reservatets syften och mål. 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse 2019-10-09 

• Skrivelse 2018-02-01 – omförhandling av förvaltarskapet för 
Broängarnas naturreservat 

• Exploateringsavtal 2004-08-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på 
skrivelsen som sitt eget svar. 
Beslutet skickas till: 

• Bro Hof AB 
• Bygg- och miljönämnden 
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§ 122 Svar på medborgarförslag om att bygga 
hyreshus på Lantmätarvägen 

 Dnr KS 15/0818 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
 har den 1 november 2015 lämnat ett medborgarförslag om 

att bygga hyreshus på Lantmätarvägen i Bro.  

Ytan enligt förslaget är idag planlagd som parkmark och ägs till del av 
kommunen och till del av privat fastighetsägare. Som förslagsställaren 
framhåller så används den privata delen idag som parkeringsplats. 

Samhällsbyggnadskontoret finner förslaget intressant att beakta vidare i fortsatt 
planering. I vilken mån denna yta lämpar sig för en förtätning med bostäder i 
enlighet med förslaget beaktas och prövas i det fortsatta arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Bro. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08 

• Medborgarförslag inkommet den 1 november 2015. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 123 Svar på medborgarförslag om att riva 
Sparbankshuset och återställa torget 

 Dnr KS 17/0208 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
 har den 16 juni 2017 lämnat in ett medborgarförslag om 

att riva Sparbankshuset och återställa torget. Förslagsställaren föreslår 
förändringar på flera punkter som syftar att återställa torget i Kungsängen. 
Förslagsställarens förslag syftar till att 

• Riva Sparbankshuset 
• Återställa parkeringsplatser och trädplanteringar 
• Lämna kvar sittplatser runt torget 

Det så kallade Sparbankshuset ägs idag av Sparbanken i Enköping. Någon 
begäran från fastighetsägarens sida att riva byggnaden och utveckla platsen till 
något annat finns för närvarande inte och är därmed inte aktuell. 

Under perioden 2015–2019 har Tekniska nämnden arbetat med att rusta upp 
och förnya de offentliga ytorna vid Kungsängens torg. I detta arbetet har ytorna 
i anslutning till pendeltågstationen, Kulturhuset och Kyrkvägen successivt 
förnyats och förbättrats i olika etapper.  

Under hösten 2016 genomfördes en omfattande medborgardialog (etapp 3) där 
alla som ville kunde komma med synpunkter och idéer om hur torget ska se ut 
och vad det ska kunna användas till i framtiden. Synpunkterna som kom in 
under dialogen låg till grund för fortsatt utformning av ytorna. Viktiga aspekter 
som sedan beaktades vid utformningen var träd- och växtplanteringar samt 
sittbänkar i enlighet med förslagsställarens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-13, § 100 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-28, § 55 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 124 Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 

 Dnr KS 19/0528 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i 
kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan 
utifrån konsumentprisindex. 

Sammanfattning 
Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 
att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 
trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 
påverkats av arbetena föreslår Kommunledningskontoret att: 

• Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 
godkänd slutbesiktning.  

• Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

• Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 
i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019. 
• Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september   
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i 
kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån 
konsumentprisindex. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
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§ 125 Delårsbokslut januari - augusti 2019 
 Dnr KS 19/0007 

Beslut 
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 
med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 
exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 
exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 
finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 
19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 
lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 
netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 
bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 
Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 
underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 
semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 
bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
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Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 
mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder  

• Upplands-Bro Kommunföretag  

• AB Upplands-Brohus  

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB  

• Österhöjdens Garage AB  

• Revisorerna  
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§ 126 Underlag till budget 2020 för 
Kommunstyrelsen 

 Dnr KS 19/0008 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen 
till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför budget 2020. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret 
sammanställt ett förslag till underlag till budget 2020 för kommunstyrelsens 
verksamheter. Underlaget bygger på budgetdirektivet från maj 2019 och 
beskriver hur verksamheten ska bedrivas inom 2019 års ram. 

Fokus för att rymma verksamheten inom ram 2020 ligger på effektiviseringar 
av strategiska och stödjande funktioner inom kommunledningskontoret samt 
omprioriteringar inom samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med effektivare 
arbetssätt anpassade efter verksamheternas behov ska dessutom förstärkas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019. 

• Underlag till budget 2020 för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen 
till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför budget 2020. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
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§ 127 Svar på remiss - Näringslivspolicy för 
Stockholms stad 

 Dnr KS 19/0426 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande gällande 
Näringslivspolicy för Stockholms stad som sitt eget. 

Sammanfattning 
Stockholms stad har tagit fram ett förslag till en stadsövergripande 
näringslivspolicy enligt det uppdrag som gavs av stadens kommunfullmäktige i 
budgeten för 2019. Näringslivspolicyn är i första hand ett internt dokument för 
Stockholms stad och målgruppen är främst anställda i stadens egna 
verksamheter. 

Den föreslagna näringslivspolicyn för Stockholms stad syftar till att ytterligare 
stärka och utveckla företagsklimatet i staden – med målsättningen att ha 
Sveriges bästa företagsklimat 2025. Målsättningen ska nås genom att bland 
annat ha ett tydligt näringslivsperspektiv och en problemlösande inställning 
gentemot företagen. Myndighetsarbetet ska ha en tydlig servicedimension och 
stadens medarbetare ska vara möjliggörare i sin kontakt med företagen. Vidare 
är stadens ambition att vara ledande i genomförandet av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål, där ett tydligt fokus finns på de två mål som är extra relevanta 
för näringslivsutvecklingen (mål 8 och 9). 

Fyra fokusområden har definierats där staden önskar stärka sitt 
näringslivsarbete: 

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet 

2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning 

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet 

4.Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2019 

• Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 27 september 2019 

• Näringslivspolicy för Stockholms stad – KS 2019/273 
  



  PROTOKOLL 16 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande gällande 
Näringslivspolicy för Stockholms stad som sitt eget. 

Beslutet skickas till: 

• Stockholms stad 
 
  



  PROTOKOLL 17 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 128 Svar på remiss - Demokrativillkor för 
bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35 

 Dnr KS 19/0385 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som 

sitt eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) har remitterat betänkandet SOU 
2019:35: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället till bland annat 
Upplands-Bro kommun för synpunkter senast den 31 oktober 2019. På grund 
av att Kommunstyrelsen sammanträder den 23 oktober 2019 föreslås 
paragrafen justeras omedelbart. 

Utredningen som föregått förslaget har haft syftet att se över 
demokrativillkoren i stadsbidragsförordningarna för att säkerställa att bidragen 
fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande 
värderingar. Betänkandet innebär ett förslag till ett förtydligat och enhetligt 
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen. 

Kommunledningskontorets yttrande tillstyrker Kulturdepartementets förslag 
om ett förtydligat demokrativillkor. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2019 

• Kommunledningskontorets yttrande den 27 september 2019 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som 

sitt eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

• Regeringskansliet, Kulturdepartementet 
  



  PROTOKOLL 18 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 129  Svar på remiss - Revidering 
Stockholms stads Vision 2040, KS 
2019/483 

 Dnr KS 19/0421 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som sitt 
eget. 

Sammanfattning 
Stockholms stad har remitterat sitt förslag till reviderad vision, Möjligheternas 
Stockholm – Vision 2040, till bland annat Upplands-Bro kommun i syftet att 
insamla strategiska inspel för att kvalitetssäkra visionens inriktning och 
innehåll. Sista dag att inkomma med svar på remissen är den 14 november 
2019. 

Den reviderade visionen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i 
Stockholm som möter samhällsutmaningarna och den ska även verka för att 
målen i Agenda 2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet samt förhålla 
sig till de regionala utmaningarna och målen i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Kommunledningskontorets yttrande ser positivt på den reviderade visionen och 
anser att den är greppbar och tydlig. Kommunledningskontoret önskar särskilt 
kommentera tre saker; Vikten av genomförandet av Agenda 2030 och hur 
denna låtits genomsyra visionen; Betoningen på förbättrade 
pendlingsmöjligheter för ett hållbart resande, ökad tillväxt och säkrad 
kompetensförsörjning; och slutligen vikten av samverkan över regions- och 
länsgränser, vilken är en förutsättning för att vi tillsammans ska få hela 
Stockholm att växa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019. 

• Kommunledningskontorets yttrande den 24 september 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som sitt 
eget. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen Stockholms stad 
 
  



  PROTOKOLL 19 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 130 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar 

 Dnr KS 19/0382 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande, med ett 
stycke som rör bolagen, som svar på revisionsrapporten om granskning av 
diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Yttrandet innehåller 
planerade åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av 
kommunens och de kommunala bolagens diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnders 
och bolags befintliga system och rutiner för dokumenthantering är 
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och 
kommunens interna regelverk.  

Revisorernas samlade bedömning är att det förekommer flera betydande brister 
i kommunens dokumenthantering. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
prioriterar arbetet med att säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen 
utifrån de brister som identifieras i granskningen.  

Kommunledningskontoret besvarar respektive rekommendation och beskriver 
ett pågående och kommande arbete med en effektiv och rättssäker 
dokumenthantering i sitt yttrande. Kommunledningskontoret har inhämtat 
information från bolagen. I yttrandet ingår även ett stycke som avser svar på de 
rekommendationer som rör bolagen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019 

• Revisionsrapport – Granskning av diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar den 18 juni 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande, med ett 
stycke som rör bolagen, som svar på revisionsrapporten om granskning av 
diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Yttrandet innehåller 
planerade åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. 
  



  PROTOKOLL 20 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Katarina Olofsson och Johan Silversjö (SD) medges lämna 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Revisionsrapporten från E &Y visar tydligt att kommunens dokumentstyrning 
har uppenbara brister. Men, även W&Y:s revisionsrapport har brister, som 
kommunkontoret borde ha uppdagat själva under sin beredningsprocess. Den 
stora bristen i denna rapport är att kapitel 11. Källförteckning på sidan 23, helt 
saknar spårbarhet. Under rubriken intervjupersoner anges bara befattningarna 
och inte personernas namn! Under rubriken dokument kan man finna en lång 
lista med dokument som saknar dokumentnummer/-beteckningar.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunens revisorer 
  



  PROTOKOLL 21 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 131 Svar på medborgarförslag om 
patrullerande väktare i tätorterna Bro 
och Kungsängen 

 Dnr KS 17/0158 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunen har tillsatt väktarbevakning i Upplands-Bro kommun enligt 
ny väktarupphandling med start 2019-09-01. 

• Kommunen har beslutat att förlänga samarbetet med Fryshuset i Bro. 

Sammanfattning 
Den 8e maj 2017 inkom ett medborgarförslag om att kommunen bör införa 
kommunala väktare som patrullerar i Bro och Kungsängen. Förslagsställaren 
vill också att kommunen ska avsluta samarbetet med Fryshuset då denne anser 
att deras arbete med Lugna gatan inte har någon inverkan på tryggheten i 
kommunen och att kommunen istället ska ta in väktarbevakning. 
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 10e maj 
2017 och ärendet hänvisades vidare till kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret har arbetat med införande av väktarbevakning i 
kommunen och ny upphandling av utökad väktarbevakning har genomförts. 
Från och med den 1a september 2019 har kommunen patrullerande väktare i 
kommunen och en väktarkommunbil. Kommunledningskontoret har även 
utvärderat samarbetet med Fryshuset och beslutat att samarbetet ska fortlöpa i 
Bro.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 8 maj 2017. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunen har tillsatt väktarbevakning i Upplands-Bro kommun enligt 
ny väktarupphandling med start 2019-09-01. 

• Kommunen har beslutat att förlänga samarbetet med Fryshuset i Bro. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 22 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 132 Upplands-bro kommuns risk och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0104 

Beslut 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Upplands-Bro kommun antas. 

Sammanfattning 
Denna rapport utgör 2019 års risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Upplands-
Bro kommun och är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete.  

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5) ska alla kommuner 
identifiera och analysera de risker som finns inom kommunen som kan leda till 
en extraordinär händelse.  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.  

Denna rapport är kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys för 
rapportering till länsstyrelsen under mandatperiodens första år, d.v.s. den 31 
oktober 2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019. 

Förslag till beslut 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Upplands-Bro kommun antas. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
  



  PROTOKOLL 23 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Hemställan att godkänna riktlinjer för 
hållbar vattenförbrukning, NV2019-067 

 Dnr KS 19/0508 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Norrvatten att godkänna 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. Norrvatten beskriver följande i 
hemställan: 

”Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 
medlemskommuner med drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. I 
regionen finns ett stort antal samhällskritiska funktioner som Karolinska 
universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Arlanda flygplats vars 
verksamheter förutsätter en säker dricksvattenleverans. 

2018 slog vattenförbrukningen i Norrvattens medlemskommuner alla tidigare 
rekord. I maj var förbrukningen upp till 35 % högre än normalt och 
produktionen på Görvälnverket låg nära maxkapaciteten under drygt en månad. 
Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall gick tillsammans ut med vädjan 
till allmänheten om att spara vatten. Många hjälpte till att sprida den, men 
effekten uteblev. 

Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå sedan 
1970-talet trots att antalet invånare fördubblats under denna period. Detta beror 
på en kontinuerlig minskning av vattenanvändningen i hushållen tack vare 
installation av vattensnål teknik. Trenden de senaste åren är att den totala 
vattenförbrukningen per år stiger, vilket beror på den snabba 
befolkningsökningen i medlemskommunerna. Åtgärder planeras och 
genomförs för att öka produktionskapaciteten på kort och lång sikt. Det 
kommer dock ta många år innan Norrvatten har hunnit bygga ut vattenverket 
och har en utökad produktionskapacitet. 

De mest kritiska perioderna för Norrvatten, då vattenförbrukningen är som 
störst, infaller under varma försommardagar under maj och juni då såväl 
allmänhet som kommuner bedriver vattenförbrukande aktiviteter. Under senare 
år har dessa perioder tenderat att vara under flera veckor vilket har gett 
Norrvatten ett mycket ansträngt produktionsläge med påföljande risk för 
störningar i dricksvattenleveransen. Norrvatten behöver därför, tillsammans 
med medlemskommunerna, vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen 
under dessa perioder. Medlemskommunerna har uttryckt önskemål om att 



  PROTOKOLL 24 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Norrvatten ska ta fram riktlinjer i syfte att alla 14 medlemskommuner ska agera 
på ett likartat sätt i dessa frågor. 

Erfarenheten från kommuner som drabbats av vattenbrist är att kommunerna 
behöver föregå med gott exempel och visa väg för en smart användning av 
dricksvatten. Erfarenheterna visar också att det tar tid att åstadkomma en 
beteendeförändring och att kontinuerliga kommunikationsinsatser över tid är 
viktiga för att minska vattenförbrukningen per person/hushåll. 

Att producera dricksvatten är en energikrävande process. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv måste det bli en självklarhet att man inte slösar på vatten 
i onödan. I linje med de globala hållbarhetsmålen behöver Norrvatten och 
medlemskommunerna verka för en hållbar vattenförbrukning. 

Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens 
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenanvändning samt vid 
restriktioner i användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist 
eller leveransstörningar. Kommunstyrelsen i samtliga medlemskommuner 
väntas fatta beslut om att anta riktlinjerna. 

Norrvattens förbundsstyrelse beslutade på sammanträdet 9 april 2019 §19 
Åtgärder kring hållbar vattenförbrukning (NV2019-067) att långsiktigt 
kommunicera hållbar vattenförbrukning samt att ta fram förslag till riktlinjer 
för kommunernas arbete för en hållbar vattenförbrukning kopplat till 
Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder. 

På sammanträdet den 11 september 2019 fattade förbundsstyrelsen beslut om 
att anta Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. 

Vid framtagandet av riktlinjerna har Norrvattens förvaltning informerat 
medlemskommunernas tekniska förvaltningar den 18 februari samt på teknisk 
delegation 29 april. Kommunikationsansvariga har informerats på möte 5 april 
och kommundirektörsgruppen den 29 mars samt 7 juni. Riktlinjerna har 
skickats på två informella remissrundor till medlemskommunerna för 
inhämtade av synpunkter. Synpunkterna har beaktats innan det slutgiltiga 
förslaget till riktlinjer för hållbar vattenförbrukning arbetats fram.” 

Kommunledningskontoret ser positivt på att Norrvatten har tagit fram 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning och anser att Upplands-Bro kommun 
bör ställa sig bakom dessa. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019 

• Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26 
september 2019 

• Riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26 september 2019 



  PROTOKOLL 25 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning. 

Beslutet skickas till: 

• Norrvatten 
 
  



  PROTOKOLL 26 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134 Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 Dnr KS 18/0530 

Beslut 
Upplands-Bro kommun reviderar tidigare ställningstagande och ansluter sig till 
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL)att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning (vilket innefattar tillexempel kvalitetsregister och 
brukarundersökningar) samt den nationella samordningen av kunskapsstyrning 
till en kostnad av maximalt 19,5 mnkr årligen.  

Den 29 maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun att inte 
anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.  

Den 20 september 2019 meddelade SKL att 260 kommuner, vilket utgör 90 
procent, valt att anta SKL:s rekommendation vilket medför att SKL kommer 
påbörja arbetet med ett mer samlat system för kunskapsstyrning från och med 
2020.  

För kontinuerlig utveckling av socialtjänstens verksamheter är det angeläget att 
även Upplands-Bro kommun kan ta del av brukarundersökningar och annat 
material som tas fram av SKL för att utveckla socialtjänstens 
kunskapsstyrning. När denna typ av utveckling nu kommer att ske i gemensam 
form bedömer Kommunledningskontoret att Upplands-Bro kommun bör 
revidera sitt tidigare ställningstagande och ansluta sig till rekommendationen.  

Beslutsunderlag 
• Brev till kommuner som avslagit rekommendationen den 20 september 

2019 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 

2019 
• Meddelande från styrelsen- Rekommendation till kommunerna om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter den 14 december 2018 



  PROTOKOLL 27 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Upplands-Bro kommun reviderar tidigare ställningstagande och ansluter sig till 
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

Beslutet skickas till: 

• Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se 
 
  



  PROTOKOLL 28 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 135 Reglemente för arvoden och 
ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 Dnr KS 19/0545 

Ärendet utgår från dagordningen. 
  



  PROTOKOLL 29 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 136 Entledigande av Kerstin Åkare (V) som 
ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 Dnr KS 19/0461 

Beslut 
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019. 

Förslag till beslut 
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutet skickas till: 

• Kerstin Åkare (V) 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunsekreteraren 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 30 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 137 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Kerstin Åkare (V) 

 Dnr KS 19/0463 

Beslut 
Erik Karlsson utses till ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Kerstin Åkare (V). 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen 
bör därför utse en ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019. 

Förslag till beslut 
XX utses till ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kerstin Åkare 
(V). 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Kommunsekreteraren 
• Förtroendemannaregistret 

  



  PROTOKOLL 31 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 138 Rapporter 
  

1. Temaärende: Johanna Lindgren, VD för Norrvatten. 
 

2. Rapportering från Almedalen 2019: 
 

• Camilla Janson (S) rapporterar om besökta seminarier och 
föreläsningar 

• Sara Ridderstedt (MP) rapporterar om besökta seminarier och 
föreläsningar 

• Mattias Petersson (C) rapporterar om besökta seminarier och 
föreläsningar 

• Martin Normark (L) rapporterar om besökta seminarier och 
föreläsningar. 

 

 
  



  PROTOKOLL 32 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 139 Delegationsbeslut 
1. Beslut avseende begäran om allmän handling  
2. Avslag begäran om allmän handling 
3. Delegationsbeslut avslag begäran om allmänna handlingar 
4. Begäran om allmänna handlingar polisanmälan - delvis avslag 

  



  PROTOKOLL 33 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 140 Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen 
2. Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser vid fyra tillfällen under 

hösten 2019 
3. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-05-29 
4. Remiss slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region 

Stockholm-Gotland 
5. Basalt krisberedskap och totalförsvar 
6. Inbjudan till utbildning om Agenda 2030 
7. Vattenavgifter Norrvatten 2020 - budgetunderlag 
8. Delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna - konferens 4 

december 2019 
9. SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och 

höständringsbudgeten för 2019  
10. SKL inbjuder till en konferens den 21 november kring att förebygga 

hot, hat och våld mot förtroendevalda 
11. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv 
12. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 37 - Yttrande - Uppräkning 

av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 
13. Inbjudan till regional utbildning om Agenda 2030, 22 oktober 2019 
14. Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan år 2020 
15. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 38 - Ersättningsmodell för 

extra lokalbidrag för skolor och förskolor 
16. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 33 - Verksamhetsrapport 

augusti 2019 
17. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 34 - Underlag till budget 

2020 
18. Justerat protokoll från Norrvattens förbundsstyrelses sammanträde den 

11 september 2019 
19. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB 

Upplands-Brohus den 11 september 2019 
20. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-

Bro kommunfastigheter AB den 11 september 2019 
21. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

11 september 2019 
22. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

4 juni 2019 
23. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

24 april 2019 
24. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 11 september 

2019 
25. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 14 maj 2019 
26. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 4 juni 2019 
27. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 24 april 2019 
28. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 

2020 



  PROTOKOLL 34 (34)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2019-10-23 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

29. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 48 Rapportering av ej 
verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2019 

30. SKL:s cirkulär 19:41 - EU:s nya kontrollförordning inom 
livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och 
delegationsordning 

31. Socialnämndens beslut § 65 - Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 30 april 2019 

32. Storsthlms nyhetsbrev nummer 6, 2019  
33. SKL:s cirkulär 19:40 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 
34. Äldre- och omsorgsnämndens beslut §45 Delårsbokslut 2019 med 

helårsprognos 
35. Socialnämndens beslut § 62 Delårsbokslut 2019 med helårsprognos 
36. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 Underlag till budget 2020 

Äldre- och omsorgsnämnden 
37. Kungörelse av Norrvattens förbundsfullmäktige sammanträde den 22 

oktober 2019 
38. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 53 Remiss - Fördelning av 

kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län 

39. Tekniska nämndens beslut § 72 - Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 
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