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§ 141 Samråd avseende kraftledningar 
Odensala - Sigtuna - Håtuna, Vattenfall 
Eldistribution AB 

 Dnr KS 19/0500 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i avgränsningssamråd enligt 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för bland annat 

spänningshöjning och ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan 

Sigtuna och Håtuna station. Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är 

ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 

kV till regionnätets 70 kV. Vattenfall planerar därför att möta 

kapacitetsbehovet genom att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med 

uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. 

Ledningarna berör Upplands-Bro kommun som har mottagit ett underlag för 

avgränsningssamråd. Samrådet rör verksamhetens lokalisering, omfattningen 

och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig 

eller till följd av yttre händelser samt den kommande miljökonsekvens-

beskrivningens innehåll och utformning. 

Upplands-Bro kommun översänder i detta skede kompletterande information 

om sträckan. Likaså påtalar kommunen behovet av förtydligande om hur 

Vattenfalls förslag är beroende av och samordnas med Svenska kraftnäts 

pågående myndighetsdialog för ny 400 kV-ledning Hamra-Överby. Se även 

aktuellt ärende KS 19/0506. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

 Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende 

kraftledningar Odensala - Sigtuna - Håtuna, den 20 september 2019. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 

Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i avgränsningssamråd enligt 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 
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Beslutet skickas till: 

 Vattenfall Eldistribution AB, genom: Jonathan.Weck@sweco.se 

 Bygg- och miljönämnden 
  

mailto:Jonathan.Weck@sweco.se
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§ 142 Svar i myndighetsdialog avseende ny 
400 kV-ledning Hamra-Överby och 
inbjudan till  

 Dnr KS 19/0506 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i myndighetsdialog enligt 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

Sammanfattning 

Svenska kraftnät har bjudit in kommunen till en tidig myndighetsdialog inför 

samråd och ansökan om nätkoncession för ny 400 kV-ledning som planeras 

mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. 

Den nya stamnätsförbindelsen ska ersätta befintlig ledning för 220 kV som 

idag går mellan stationerna. Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som 

Svenska kraftnät gör inom projektet ”Storstockholm Väst” för att säkra den 

framtida elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen. Två 

utredningskorridorer utreds som möjliga för den nya ledningen.  

Upplands-Bro kommun förordar i detta skede inte något av alternativen 

eftersom de fulla konsekvenserna inte är utredda. Kommunen översänder 

kompletterande information kring de två utredningskorridorerna och påtalar 

behovet av förtydligande kring beroenden och samordning med pågående 

avgränsningssamråd om Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt för 

sträckan Odensala-Sigtuna-Håtuna. Se även aktuellt ärende KS 19/0500. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

 Svenska kraftnäts underlag för myndighetsdialog inför samråd och 

ansökan om nätkoncession för linje mellan Hamra och Överby den 26 

september 2019. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 

Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar skriftligt svar i myndighetsdialog enligt 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

Beslutet skickas till: 

 Svenska kraftnät, adress: registrator@svk.se 

 Bygg- och miljönämnden 
  

mailto:registrator@svk.se
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§ 143 Föreskrifter om avgifter för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Dnr KS 19/0551 

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. 

Sammanfattning 

Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 

avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 

avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 

sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 

och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 

område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 

Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 

om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 

den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 

tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 

Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 

ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 

taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 
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den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 

oktober månad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019. 

 ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 

2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018. 

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. 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 
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§ 144 Svar på medborgarförslag om 
markanvisning för bostäder som 
planeras att byggas i form av 
byggemenskap 

 Dnr KS 18/0495 

Beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunens antagna riktlinjer för markanvisning ger också förutsättningar 

för byggemenskaper att inkomma med ansökningar och tilldelas 

markanvisning.] 

Sammanfattning 

Den 3 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska fatta 

ett principbeslut om att en byggemenskap ska kunna få en markanvisning i 

kommunen för att kunna bygga bostäder. 

Förslaget är intressant att beakta i framtida fall då markanvisning av kommunal 

mark för bostäder blir aktuellt. Kommunens antagna riktlinjer för 

markanvisning ger också förutsättningar för byggemenskaper att inkomma med 

ansökningar. Hitintills har dock inga riktade förfrågningar från 

byggemenskaper inkommit till kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-10-09 

 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal - Antagen av 

Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 2 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktiges 2018-12-19 §159 - 

medborgarförslag om markanvisning för bostäder som planeras att 

byggas i form av byggemenskap 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunens antagna riktlinjer för markanvisning ger också förutsättningar 

för byggemenskaper att inkomma med ansökningar och tilldelas 

markanvisning. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
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§ 145 Svar på medborgarförslag om att 
årligen utse den eller de vackraste 
byggnaderna i Upplands-Bro 

 Dnr KS 19/0058 

Beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsatt utreda 

förutsättningarna för att införa en återkommande utmärkelse samt 

omfattningen av en sådan utmärkelse.  

Sammanfattning 

Den 26 januari 2019 inkom medborgarförslag om att årligen utse den vackraste 

byggnaden i Upplands-Bro. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att i 

samband med kommunens expansion så behöver utformning av bebyggelsen 

samt estetik uppmärksammas. Förslagsställaren lämnar inga ytterligare 

synpunkter på villkor för själva utmärkelsen 

Samhällsbyggnadskontoret delar förslagsställarens uppfattning att utformning 

och estetik är vikta aspekter i byggandet i kommunen. Förutsättningarna för att 

införa en utmärkelse i Upplands-Bro kommun behöver därför utredas vidare 

innan ett slutligt ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 30 oktober 2019 

 Medborgarförslag 26 januari 2019 – Årligen utse den vackraste 

bygganden i Upplands-Bro 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-06 § 5 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsatt utreda 

förutsättningarna för att införa en återkommande utmärkelse samt 

omfattningen av en sådan utmärkelse.  

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
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§ 146 Svar på medborgarförslag om 
utformningen av den stora gräsytan 
mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen i 
Bro 

 Dnr KS 18/0408 

Beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

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

Sammanfattning 

Den 15 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag om vad som skulle kunna 

göras med den stora gräsytan mellan Finnstastigen och Fjärilsstigen (vid café 

Mazarin och pizzerian). Förslagsställaren föreslår att ytan skulle kunna göras 

om till vildängsytor med lättskötta ängsväxter. En sådan åtgärd skulle främja 

den biologiska mångfalden. 

Förslaget är intressant att beakta vidare i fortsatt planering av området. Hur den 

utpekade ytan som kommunen äger och som förslagsställaren avser bäst 

disponeras och används kommer det fortsatta planarbetet för Södra Finnsta att 

pröva och lämna förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-10-28 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen beslut 2016-02-03 §5 – planuppdrag 

södra Finnsta 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

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

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska avdelningen 
  



  PROTOKOLL 12 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 147 Övergripande mål och budget 2020 - 
med planering för 2021-2022 

 Dnr KS 19/0008 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

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 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2019 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 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 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. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Catharina 

Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

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

Anna Norberg (MP) deltar ej i beslutet. 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för 

arbetet med budget 2020.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 

ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 

13 november 2019 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2020 

och inriktning för 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–

2022. 

 Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

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 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2019 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 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 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. 



  PROTOKOLL 14 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Bolagen 

 Revisorerna 
  



  PROTOKOLL 15 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 148 Underskrifter av skrivelser, avtal, 
kontrakt och borgensförbindelser mm – 
firmatecknare 
 Dnr KS 19/0239 

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 

 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 

Sammanfattning 

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur 

utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal 

och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny 

Ekonomichef har tillträtt behöver gällande beslut ändras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

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 



  PROTOKOLL 16 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 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 

Beslutet skickas till: 

 Ekonomichef 
  



  PROTOKOLL 17 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 149 Svar - Ansökan om särskilt stöd till 
elitidrottsförening  - Kungsängen IF 

 Dnr KS 19/0217 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar inte Kungsängens IF särskilt stöd till 

elitidrottsförening. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från fotbollsföreningen 

Kungsängens IF gällande särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kultur- och 

fritidsnämnden har yttrat sig i, enlighet med kommunens riktlinjer för särskilt 

stöd till elitidrottsföreningar, innan Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. 

I ansökan från Kungsängens IF, framgår att IF:s herrseniorlag de senaste två 

åren har lyckats avancera två divisioner i seriesystemet. En konsekvens av 

framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en verksamhet på 

en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte har hunnit 

anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna. Tills en 

anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar 

Kungsängens IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att 

undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar 

senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.  

I Kultur- och fritidsnämndens yttrande framgår att Kultur- och fritidskontoret 

kan bistå med resurser som finns inom anläggningen Kungsängens IP samt 

med råd och stöd av expertis vid hantering av fundraising och sponsorer. 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer dock att det inte finns utrymme för bidrag 

av kontanta medel till Kungsängens IF. 

Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillföra i ärendet, utöver 

det som framgår i Kultur- och fritidsnämndens yttrande.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

september 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2019. 

 Riktlinjer för särskilt stöd till elitidrottsföreningar antagna av 

Kommunfullmäktige den 18 december 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar inte Kungsängens IF särskilt stöd till 

elitidrottsförening. 



  PROTOKOLL 18 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Kungsängens IF 

 Kultur- och fritidsnämnden 
  



  PROTOKOLL 19 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 150 Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

 Dnr KS 19/0567 

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. 

Reservation 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Catharina 

Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Anna Norberg (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens har idag endast delegerat en typ av beslut när det kommer 

till upphandling. Det innebär att flertalet beslut i upphandlingsärenden måste 

tas i kommunstyrelsen. Detta är inte effektivt och ligger inte i linje med hur det 

ser ut i övriga kommuner. För att få en mer effektiv hantering av 

upphandlingsärenden föreslås ett nytt avsnitt i delegationsordningen där beslut 

i upphandlingsärenden upp till ett visst belopp är delegerade till 

kommundirektören som i sin tur har möjlighet att vidaredelegera vissa 

beslutsmandat. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Förslag till avsnitt om upphandling 

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. 
  



  PROTOKOLL 20 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ytterligare bereda och 

kommentera summans storlek, för och nackdelar med dynamiskt inköpssystem, 

politisk insyn i upp handlingarna. Återrapportering till kommunstyrelsen. 

Yrkande 

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

Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss. 

Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar 

därefter om Kommunstyrelsen kan besluta enligt liggande förslag. Han finner 

bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
  



  PROTOKOLL 21 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 151 Riktlinje för övergripande styrdokument 
 Dnr KS 19/0566 

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. 

Sammanfattning 

Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs med vägledning av ett stort 

antal olika styrdokument. Det finns över 650 styrdokument i kommunen idag. 

Dessa saknar en gemensam struktur och ordning för framtagande och beslut. 

Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet kring vilka 

styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska publiceras. Den 

nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument som vi 

ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och 

publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av 

styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa 

regelbunden revidering. 

Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår 

på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet 

kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till 

ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det 

skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda 

som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019 

 Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

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. 



  PROTOKOLL 22 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
  



  PROTOKOLL 23 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 152 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) 
gällande utredning av kallelser till 
utbildning 

 Dnr KS 19/0650 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) väcker ärende om att utreda förfarande av kallelser till 

utbildningar för politiker. 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 13 november 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) föreslår 

Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet. 
  



  PROTOKOLL 24 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 153 Rapporter 
   

Temaärende 

 Arbetsmiljöverket informerar om kommunens arbetsgivaransvar i 

arbetsmiljöfrågor. 

Övrig fråga 

 Nygård-Coop 

Socialdemokraterna väcker övrig fråga gällande Nygård 2:14 och 

inriktningsbesked från KF lager om att flytta verksamheten till Eskilstuna? 

Vilken inställning har minoritetsstyret, vad har kommunen/KSO gjort i ärendet. 

Frågor om Kommunens dialog med fastighetsägaren och KF lager gällande 

förutsättningar att vara kvar med lagret i Upplands-Bro samt utvecklas. Det 

samma gäller dialog gällande Nygård 2:14 med flera. Detta är en viktig fråga 

då det handlar om 100 tals jobb. På kommunstyrelsens sammanträde meddelas 

att ett inriktningsbesked lämnats till kommunen, dock ej anmälts till 

kommunstyrelsen, vidare meddelas att det förs aktiv dialog från kommunen 

med KF lager i frågan. KSO hade träff förra vintern-Vår/Vintern. 

Uppfattningen efter det mötet var att de ej bestämt väg ännu. Direktiv till 

näringslivsstaben är att verka för att Coop ska stanna och andra verksamheter 

etableras i området. Socialdemokraterna uppmanar Kommunstyrelsens 

ordförande att skyndsamt kontakta KF fastigheter och fastighetsägarna. 

Socialdemokraterna anser att det är värdefullt att Coop som arbetsplats blir 

kvar i kommunen samt att utveckling i området för fler etableringar och 

utveckling i området. 

Kommundirektörens rapporter 

 Ida Texell informerar om ärende kring Kilenkrysset. 

 Mathias Rantanen informerar om kommande julbelysning och 

kostnader för detta. 

  



  PROTOKOLL 25 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 154 Delegationsbeslut 
1. Avskrivning kundfodringar 

2. Avskrivning av kundfodran 

3. Beslut gällande begäran om allmän handling 

4. Beslut om organisation för säkerhet, informationssäkerhet och 

dataskydd inom Upplands-Bro kommun 

  



  PROTOKOLL 26 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 155 Anmälningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 36 - Verksamhetsrapport augusti 

2019 

2. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommun 

den 27 september 2019 

3. Inbjudan till Kommuninvest Medlemssamråd 2020 

4. Ny skrift från SKL - Gatuarbete i tätort 

5. Svar i ärende dnr 425-15542-2018 

6. Information om remisser till Region Stockholm (Stockholms läns 

landsting), RS 2019-1019 

7. Äldre- och omsorgsnämndens beslut - Rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 augusti 2019 

8. Beslut om LONA-bidrag "Ny bäck i norra Gröna dalen”, 501-51559-

2018 

9. Beslut om LONA-bidrag "Restaurering del av Sätrabäcken”, 501-

51546-2018 

10. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-

Bro kommunfastigheter AB den 15 oktober 2019 

11. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB 

Upplands-Brohus den 15 oktober 2019 

12. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-09-13 

13. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-10-18 
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