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§ 35

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Granskning av efterlevnad till
Dataskyddsförordningen GDPR
Dnr KS 19/0726

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen
GDPR. Yttrandet innehåller planerade åtgärder för att komma tillrätta med de
påtalande bristerna.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av
kommunens och Upplands-Brohus hantering av personuppgifter.
Granskningens syfte har varit att ge en övergripande förståelse av huruvida
Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus bedriver ett ändamålsenligt
arbete med dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation,
GDPR) och hur kommunens mognad ser ut i uppfyllelse av de åtgärder som
förordningen stipulerar.
EY:s övergripande bedömning är att Upplands-Bro kommun har en
förhållandevis låg mognadsgrad jämfört med andra offentliga organisationer av
liknande storlek i förhållande till antal anställda och övergripande verksamhet.
Mognadsgraden bedöms vara som högst inom information till registrerade och
inbyggt dataskydd. Lägst är mognadsgraden inom kontroll, styrning,
riskhantering och hantering av leverantörsrelationer.
Kommunledningskontoret besvarar respektive rekommendation i sitt yttrande
och beskriver ett pågående och kommande arbete för kommunens efterlevnad
av dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen ombeds besvara revisionsrapporten
senast den 24 mars 2020. Revisionsrapporten är skickad till Upplands-Brohus
för besvarande. Detta svar på revisionsrapport rör således endast den del som
berör kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020

•

Revisionsrapport – Granskning av efterlevnad till
dataskyddsförordningen GDPR den 10 december 2019

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen
GDPR. Yttrandet innehåller planerade åtgärder för att komma tillrätta med de
påtalande bristerna.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Kommunikationspolicy 2020-2022
Dnr KS 20/0103

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut.
Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning
Kommunikationsstaben har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera
kommunens kommunikationspolicy. Målet med kommunikationspolicy är att
stärka omvärldens positiva bild av Upplands-Bro kommun.
Tillkommit är vision och varumärke, grund för kommunikationen, kommunens
berättelse och identitet samt en ny kommunikationskanal – kommunpodden.
Kommunledningskontoret konstaterar att riktlinjerna är reviderad och föreslår
därmed på nytt att förslaget till ny kommunikationsstrategi antas och att
Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella förändringar
av dokumentet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020.

•

Kommunikationspolicy 2020–2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss ”för
att inkludera invånarnas rätt till information och personalens information för att
göra sitt jobb”.
Sara Ridderstedt (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om
återremiss.
Erik Karlsson (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till
beslut samt förslag om återremiss. Han frågar Kommunstyrelsen om ärendet
ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar därefter om Kommunstyrelsen
kan besluta i enlighet med liggande förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektören
Kontorscheferna
Kommunikationschefen

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Grafisk profil för digitala kanaler 2020
Dnr KS 20/0104

Beslut
Ärendet återremitteras för att sändas på remiss till kommunens
tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut fattas i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 4 december 2019 kommundirektören i uppdrag att
ta fram förslag på justering av kommunens grafiska profil för digitala
plattformar.
Befintlig grafisk profil antogs av Kommunfullmäktige den 27 juni 2012 är
endast framtagen för tryckt material eftersom digitala plattformar för åtta år
sedan inte var lika aktuella som kommunikationskanaler.
Den vidareutvecklade grafiska profilen har tillgänglighetsanpassats för olika
typer av enheter med justeringar i kommunens logotype, färger, typsnitt som
fungerar både digitalt som i tryck. Med detta arbete kommer kommunen att bli
en tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier
och rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunens varumärke stärks.
Sedan 2019 finns också krav att material som publiceras på nytillkomna
webbplatser skall vara tillgänglighetsanpassat. För befintliga webbplatser gäller
samma lagkrav från september 2020.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till ny grafisk identitet antas
samt att Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Grafisk profil 2020 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ärendet
återremitteras med följande motivering: ”Grafiska profilen för digitala kanaler
2020 ska sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan
beslut.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Kjos (M) meddelar att Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna
och Centerpartiet ställer sig bakom förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att
återremittera ärendet. Han finner därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut om
att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektören
Kommunikationschefen
Kontorschefer
Kommunala tillgänglighetsrådet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 38

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Näringslivsstrategi
Dnr KS 20/0088

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en
näringslivsstrategi.

Sammanfattning
Kommunens gällande näringslivsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 22
mars 2017. Sedan dess har kommunens näringsliv expanderat kraftigt. Stora
markområden har exploaterats för främst lager- och logistikverksamhet och
kommunen utgör idag en viktig logistiknod i Stockholmsregionen. I UpplandsBro finns även ett stort antal entreprenörsdrivna företag som främst är
verksamma på den lokala och regionala marknaden.
Kommunens företagsklimat har sedan 2017 förbättrats ytterligare enligt de
undersökningar som genomförts av bl.a. Svenskt Näringsliv. För en fortsatt
positiv utveckling är det viktigt med en aktuell prioritering av kommunens
näringslivsarbete. Genom en bred dialog och samverkan med kommunens
näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner kan en gemensam kurs tas ut
för att tillsammans utveckla Upplands-Bro till en ännu bättre plats att bo, leva
och verka på.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en
näringslivsstrategi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Revidering av handlingsplanen för ett
socialt hållbart Bro
Dnr KS 20/0129

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån de tematiska
programområden som finns fastlagda i ”Handlingsplan för ett hållbart Bro”
revidera och vid behov förnya de (effekt)mål som anger förutsättningarna för
den handlingsplan som kontoret redan har i uppdrag att ta fram.

Sammanfattning
Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi
för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden
med delmål och insatsområden.
Målen är i dagsläget svåra att mäta och konkretisera vilket är anledningen till
att kommundirektören tillsammans med Trygghetsutskottet skulle behöva
revidera och förnya de uppsatta målen. Syftet är att målen ska vara operativa
och kopplas till mätbara indikatorer så att handlingsplanens aktiviteter kan tidsoch resurssättas.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020.

•
•

Handlingsplan för ett socialt hållbart Bro
Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 21 februari
§3

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån de tematiska
programområden som finns fastlagda i ”Handlingsplan för ett hållbart Bro”
revidera och vid behov förnya de (effekt)mål som anger förutsättningarna för
den handlingsplan som kontoret redan har i uppdrag att ta fram.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trygghetsutskottet

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Strategi för socialt hållbart UpplandsBro
Dnr KS 20/0080

Beslut
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro. I
arbetet ska strategin och handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro
implementeras. När strategin är framtagen ska den behandlas av
Trygghetsutskottet och därefter beslutas av Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 5 december 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en strategi
för att skapa ett socialt hållbart Bro. Strategin innehåller ett antal fokusområden
med delmål och insatsområden.
Det finns behov av att också att ta fram en strategi för social hållbar utveckling
för hela kommunen. Förslaget till beslut innebär att kommundirektören får i
uppdrag att tillsammans med trygghetsutskottet ta fram en sådan övergripande
strategi.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020.

•

Protokollsutdrag från Trygghetsutskottets sammanträde den 21 februari
§4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro. I
arbetet ska strategin och handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro
implementeras. När strategin är framtagen ska den behandlas av
Trygghetsutskottet och därefter beslutas av Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trygghetsutskottet

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 19/0619

Beslut
Ärendet återremitteras till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljöoch hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 18 december 2019.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Efter
återremiss från Bygg- och miljönämnden genomförde miljöavdelningen en
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter.
Kommunfullmäktiges återremiss föranleder ingen ny bedömning men ärendet
har kompletterats med kartbilagor och hälsoskyddsföreskrifter för UpplandsBro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019.

•

Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7
november 2019

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019

•

Hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av
Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010
Utdragsbestyrkande
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•

Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun

•

Kartbilaga 1

•

Kartbilaga 2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs.
2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun antas.
3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller
från och med 1 mars 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar på återremiss för Socialdemokraternas räkning: ”för
att komplettera ärendet med de underlag som ligger till grund för förslag till
beslut.”
Fredrik Kjos (M) meddelar att Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna
och Centerpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om återremiss
och yrkar på att ärendet återremitteras till det den instans därifrån ärendet kom.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, återremiss
eftersom ingen har yrkat på liggande förslag till beslut. Ordföranden finner
därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut om att återremittera ärendet tillbaka
till den instans därifrån ärendet kom.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 42

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Program för mål och uppföljning av
utförare av kommunala angelägenheter
2020-2022
Dnr KS 19/0720

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022 antas.
2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens
Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2
om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning
samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i
avsnitt 4.
3. Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete
med uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheterna inom deras
verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer
och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten drivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller oavsett om angelägenheten
utförs i egen kommunal regi eller av en privat utförare. Allmänhetens möjlighet
till insyn i kommunala verksamheter följer av offentlighetsprincipen.
Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna möjligheten att säkerställa att
offentligt finansierad verksamhet uppnår god kvalitet och ändamålsenlighet.
Privata utförare omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett
behov att säkerställa att möjligheten till insyn råder även då kommunalt
finansierad verksamhet utförs av annan utförare än av kommunen själv.
Målsättningen är att den enskilde kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i
hur de kommunala angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än
vad de skulle ha haft om verksamheten bedrevs i egen kommunal regi.
Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om ett
program innehållande mål, riktlinjer och uppföljning av kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare enligt 3 kap. 12 §
kommunallagen. Med anledning av detta har ett sådant dokument tagits fram
och ligger som förslag till beslut i detta ärende.
I samband med antagande av detta program föreslås kommunens
upphandlingspolicy revideras med tillägg i enlighet med dem delar som i
programmet särskilt rör upphandling och slutande av avtal med annan utförare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (36)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2020

•

Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala
angelägenheter 2020-2022 antas.
2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens
Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2
om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning
samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i
avsnitt 4.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Erik Björk (KD) yrkar på en beslutspunkt 3 med följande text:
”Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete med
uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter”

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det utöver liggande förslag till beslut finns
ytterligare beslutspunkt tre i enlighet med Jan-Erik Björks (KD) yrkande. Han
frågar om Kommunstyrelsen kan lägga till den ytterligare beslutspunkten i
förslag till beslut och om Kommunstyrelsen därefter kan besluta om alla tre
punkterna tillsammans. Han finner bifall. Därefter konstaterar ordföranden att
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige besluta i
enlighet med liggande förslag med ytterligare en beslutspunkt tre.

Protokollsanteckning

Camilla Janson (S) tillåts lägga en protokollsanteckning för
Socialdemokraternas räkning enligt följande:
”Det är viktigt att säkerställa att kommunen som upphandlare säkerställer att
underentreprenörer följs upp och kontrolleras.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 43

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Förlängd projekttid SIG – Social
insatsgrupp
Dnr KS 20/0011

Beslut
Kommunstyrelsen förlänger projekttiden för Sociala insatsgruppen (SIG) till
och med den 31 mars år 2021 med medel från den ursprungliga ansökan.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 31 januari år 2018 beslut om att bevilja
Socialnämnden medel ur den sociala investeringsfonden. Socialnämnden erhöll
2 570 000 kronor för att starta upp en social insatsgrupp (SIG) med en
projekttid på två år och medel avsatta för hela år 2018 och år 2019. För att
arbetet med projektet ska nå uppsatta mål behöver tiden för projektet förlängas.
Socialnämnden förespråkar en förlängning av projekttiden till och med den 31
mars år 2021. Medel kvarstår från ursprunglig ansökan varför nya medel inte
behöver äskas. Socialnämnden fattar beslut i ärendet om önskad förlängning av
SIG den 20 februari 2020 och Kommunstyrelsens förslag till beslut och
beslutsunderlag grundar sig på att Socialnämnden fattar beslut enligt kontorets
förslag.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2020

•

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 20 februari
2020 § 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förlänger projekttiden för Sociala insatsgruppen (SIG) till
och med den 31 mars år 2021 med medel från den ursprungliga ansökan.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 44

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Särskild föreskrift om arkivvård i
Upplands-Bro kommun enligt 16 §
arkivlagen
Dnr KS 19/0488

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020.
2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18,
KS 18/0035.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2018-05-16 Riktlinjer för hantering av arkiv i
Upplands-Bro kommun. Fullmäktige har också enligt 16 § arkivlagen rätt att
besluta om särskilda föreskrifter för arkivvården. Syftet är att fördjupa tidigare
antagna riktlinjer och därmed stärka de kommunala verksamheternas förmåga
att möta ställda lagkrav. Under 2019 granskades diarieföring och hantering av
allmänna handlingar i vissa nämnder samt de kommunala bolagen i UpplandsBro. Som ett led i att möta revisionens rekommendationer föreslår
kommunledningskontoret att föreskrifterna beslutas under det första kvartalet
2020 och börjar gälla från och med den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.

•

Bilaga 1 - Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro
kommun enligt 16 § arkivlagen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt
beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020.
2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv
i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18,
KS 18/0035.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Revisionen
Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter
Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Taxa för kopiering mm av allmänna
handlingar i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0468

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast
uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs.
2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april
2020.

Sammanfattning
Nu gällande taxebestämmelser om kostnad för kopiering mm av allmänna
handlingar antogs av kommunfullmäktige 1993-09-06. Ändringar beslutades av
kommunfullmäktige 2015-04-22. Det finns utrymme för mer effektiv
handläggning av begäranden om allmän handling och uttag av kopieavgifter i
samband med detta. Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att
besluta om att kommunala verksamheter i Upplands-Bro kommun ska tillämpa
avgiftsförordningen. Förordningen är vedertagen inom offentlig förvaltning
och behåller sin aktualitet över tid. Ett mer tydligt regelverk förenklar
handläggningsförfarandet och säkerställer rättssäkerhet och likabehandling.
Taxans föreslås gälla från och med den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 12 februari 2020

•

Förslag till Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar den 3
februari 2020
Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar KF 22 april
2015 § 34

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast
uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs.
2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Beslutet skickas till:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Revisionen
Upplands-Bro hus AB
Upplands-Bro kommunfastigheter
Österhöjdens garage AB

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Lokalbehovsrapport 2020
Dnr KS 20/0106

Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit lokalbehovsrapporten

Sammanfattning
Som en del i kommunens lokalförsörjningsarbete ska det enligt de riktlinjer
som antogs av kommunstyrelsen den 29 januari 2020 läggas fram en
lokalbehovsrapport till kommunstyrelsen. Lokalbehovsrapporten är underlag

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020

•

Lokalbehovsrapport 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den som
underlag till budget 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar för Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet räkning på följande förslag till beslut:
”Kommunstyrelsen har mottagit lokalbehovsrapporten”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast har yrkats på ett förslag till beslut, styrandes
förslag till beslut på sammanträdet. Ordföranden finner därefter att
Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med styrandes förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Svar på medborgarförslag om att se
över bidragssystemet Snabb Slant
Dnr KS 18/0464

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:
•

Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram
förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från
kommunen, däribland bidraget Snabb Slant.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det
nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför
2021.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som
vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. I
medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra
initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga
rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både
konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i
form av ekonomiskt bidrag. De föreslår därför att kommunen förenklar
stödprocesser för föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att
utveckla demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser
över bidragssystemet Snabb Slant.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2020

•

Protokollsutdrag från Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 19
december 2019

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 november
2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
januari 2019

•

Medborgarförslag den 14 november 2018

•

Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:
•

Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram
förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från
kommunen, däribland bidraget Snabb Slant.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det
nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför
2021.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Frågeställarna
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Kommunens åtagande i samband med
10-mila 2020
Dnr KS 19/0721

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att godkänna och underteckna
samarbetsavtal med 10MILA 2020 där kommunens åtagande i form av
sponsring får uppgå till som mest 100 000 kr samt innebära övriga åtaganden i
form av exempelvis upplåtelse av lokaler, vatten och personella resurser som
kan anses vara rimliga i förhållande till sponsringens syfte.

Sammanfattning
Den 1–3 maj 2020 arrangerar 10MILA 2020, genom Attunda
Orienteringsklubb, orienteringstävlingen 10MILA 2020 i Upplands-Bro
kommun. I samband med arrangemanget ska kommunen bidra med sponsring.
För att möjliggöra det fortsatta arbetet med att färdigställa samarbetets ramar
föreslås Kommunstyrelsen att ge dess ordförande i uppdrag att godkänna och
underteckna ett samarbetsavtal där kommunens åtagande i form av sponsring
uppgår till som mest 100 000 kr samt utöver detta, vissa övriga åtaganden som
anses skäliga, såsom t.ex. kostnadsfri upplåtelse av idrottshallar för
övernattning, vatten och vissa personella resurser m.m.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2020

•

Kommunens Sponsringspolicy antagen av Kommunfullmäktige den 17
februari 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att godkänna och underteckna
samarbetsavtal med 10MILA 2020 där kommunens åtagande i form av
sponsring får uppgå till som mest 100 000 kr samt innebära övriga åtaganden i
form av exempelvis upplåtelse av lokaler, vatten och personella resurser som
kan anses vara rimliga i förhållande till sponsringens syfte.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Attunda Orienteringsklubb
10MILA 2020

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V)
gällande utredning av kallelser till
utbildning
Dnr KS 19/0650

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontoret redovisning av
vidtagna åtgärder som svar på Erik Karlssons (V) frågeställningar och
krav.
2. Officiella inbjudningar till kommunövergripande aktiviteter till
förtroendevalda ska gå via Upplands-Bro kommuns kanslistab.

Sammanfattning
Den 13 november 2019 inkom Erik Karlsson (V) med ett ledamotsinitiativ vid
Kommunstyrelsens sammanträde gällande Vänsterpartiets krav på utredning
och granskning av hanteringen av en inbjudan till en utbildning och workshop
om hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun samt Agenda 2030.
Den 16 september 2019 skickades en inbjudan ut till förtroendevalda med
uppdrag i presidier i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder samt i
kommunens helägda bolag. Inbjudan avsåg en utbildning och workshop den 4
november 2019 på temat ”hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun” samt
”Agenda 2030”. Inbjudan skickades ut via e-post från kanslistaben. Eftersom
tre partier, inte har någon förtroendevald med presidieuppdrag, nåddes inte
dessa partier av inbjudan.
Den 29 januari 2020 återremitterade Kommunstyrelsen det svar som beretts av
kommunledningskontoret med hänvisning till att alla frågeställningar från Erik
Karlsson (V) inte besvarats.
Kommunledningskontoret har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att
händelser liknande den uppkomna inte ska ske framöver. Bland de åtgärderna
är den nya grafiska profilen en viktig del i att skapa tydlighet om vem som är
avsändare av information och material från Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari
2020

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

•

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 13
november 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
•

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

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

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontoret redovisning av
vidtagna åtgärder som svar på Erik Karlssons (V) frågeställningar och
krav.
2. Officiella inbjudningar till kommunövergripande aktiviteter till
förtroendevalda ska gå via Upplands-Bro kommuns kanslistab.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Erik Karlsson (V)
Samtliga kontorschefer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Fyllnadsval samhällsbyggnadsutskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet. Sverigedemokraterna har därför en vakant
ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser XX (SD) till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) föreslår att ärendet bordläggs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Nytt direktiv till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområdes stämma
Dnr KS 20/0034

Beslut
Nytt direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområdesstämma om att nominera följande med förordnande på två år
till styrelsen för Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde:
•

till ledamot: Tommy Öberg

•

till ersättare: Maria Elfström.

Sammanfattning

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 genomfördes val
av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020. Under detta
val skulle man även lämna direktiv till kommunens ombud vid föreningen
Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdesstämma. Det förslag på direktiv som
beslutades under Kommunstyrelsens senaste sammanträde behöver lyftas på
nytt eftersom de personer som föreslogs redan är utsedda med ett förordnande
som löper ett år till. Tidigare år så har politiker utsetts vartannat år med
förordnande som gäller i två år och tjänstepersoner har utsetts vartannat år med
förordnande som gäller i två år. Under valet som gjordes senast skulle två
tjänstepersoner utsetts vilket är anledningen till att ärendet behöver beslutas på
nytt.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2020

•

Protokollsutdrag §30 från Kommunstyrelsens sammanträde den 29
januari 2020

Förslag till beslut
Nytt direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområdesstämma om att nominera följande med förordnande på två år
till styrelsen för Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde:
•

till ledamot: Tommy Öberg

•

till ersättare: Maria Elfström.

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Örnäs-Lillsjön fiskevårdsområde
De valda
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 52

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson
(S) - Ny organisation
Dnr KS 20/0189

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att omgående bjuda in partiernas
gruppledare till möte för att reda ut en rad frågor gällande ny organisation,
kopplat till Bygg och miljönämndens beslut 20 februari 2020, § 14 ”Nämndens
tillgång till handlingar”.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett ärende
angående möte med anledning av det beslut som fattades i Bygg- och
miljönämnden den 20 februari 2020, § 14 ”Nämndens tillgång till handlingar”.
Camilla Janson (S) skriver i sitt ledamotsinitiativ:
”Genom detta beslut inrättas en helt ny ordning i kommunen och
Socialdemokraterna, genom Oppositionsrådet Camilla Janson, önskar att
Kommunstyrelsens ordförande omgående bjuder in partiernas gruppledare till
möte för att reda ut en rad frågor som:
1. Få klart för oss orsaken till beslutet
2. Konsekvenserna
3. Ansvar och förväntningar, politiker och tjänster personer.
4. BoM nämnden var först ut att ändra i sin delegation (märkligt att KS
inte var först ut men det finns säkert en förklaring) när ska övriga
nämndes delegationer ändras i linje med detta beslut. Kort och gott den
fortsatta processen
5. Hur kommer sekretessen och jäven att säkras
6. Rättssäkerhet för ledamot och kommunmedborgare
7. Tillitsfrågan
8. Rollerna mellan politiken och tjänster personerna
Det finns säkert fler frågor att beakta ”

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 4 mars 2020.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Förslag till beslut
Camilla Janson (S) yrkar på följande för Socialdemokraternas räkning:
”Att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att omgående bjuda in
partiernas gruppledare till möte för att reda ut en rad frågor gällande ny
organisation, kopplat till Bygg och miljönämndens beslut 20 februari 2020, §
14 - Nämndens tillgång till handlingar.”
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och konstaterar
därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut enligt detta förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens ordförande
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Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson
(S) - Fördelning av välfärdsmiljoner
Dnr KS 20/0190

Beslut
Ärendet remitteras till Kommunledningskontoret för beredning.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett ärende enligt
följande:
”Mot bakgrund av Riksdagen beslutat om att tillskjuta välfärdsmiljarder till
Sveriges kommuner signalerar Riksdagen att välfärden i kommunerna måste
prioriteras högre redan i år, det verkar alla partier vara överens om på
nationell nivå. Detta tillskott innebär ca 15 miljoner kronor för Upplands-Bro
kommun.
Genom Oppositionsrådet Camilla Janson väcker Socialdemokraterna i
Upplands-Bro föreslag att de miljoner som till delat Upplands-Bro kommun
fördela ut till vård, omsorg och skola i år. Det krävs en långsiktig strategi för
att möta utmaningarna inom välfärden i kommunerna, tillskottet blir en del i
detta viktiga arbete. Om Kommunfullmäktige inte aktivt tar det beslutet
kommer pengarna gå till ökat budgetöverskott. I stället för att stärka välfärden
kommer minoritetsstyrets besparingar inom äldreomsorg och skola att
fortsätta.

Beslutsunderlag
•

Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 4 mars 2020.

Förslag till beslut
Camilla Janson (S) yrkar på följande för Socialdemokraternas räkning:
”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar en tilläggsbudget på
aprilmötet 2020 så att pengarna fördelas till vård, omsorg och skola och
användas redan i år.”
Fredrik Kjos (M) yrkar på att förslaget remitteras till Kommunledningskontoret
för beredning.
Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ställer sig bakom
Moderaternas yrkande enligt ovan.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och konstaterar
därefter att Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
Kommunledningskontoret för beredning.
Beslutet skickas till:
•
•
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Rapporter

Temaärende
• Dataskydd
Genomgång av Katarina Ekroth - kommunjurist och dataskyddsombud, AnnaLena Örvander – informationssäkerhetsstrateg.
Kommundirektörens rapport
• Trygghet och säkerhet
•

Smittskydd (Coronaviruset)

•

Almedalen

•

Näringslivsgalan

•

Kommunens nya podd "Bättre tillsammans - hållbart, helt enkelt"

•

Information från bolagen

•

KPMG - Genomlysning av Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Samhällsbyggnadschefens rapport
• Kilenkrysset
•

Justerandes sign

Ny statistik över befolkningen i Upplands-Bro kommun.
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Delegationsbeslut

1. Utfärdande av fullmakt
2. Nytt delegationsbeslut
3. Avslagsbeslut begäran om allmänna handlingar
4. Delegationsbeslut - anställning
5. Utfärdande av fullmakt
6. Delegationsbeslut Juridiska tjänster
7. Avskrivning av kundfordran
8. Avskrivning kundfordran
9. Ordförandebeslut från Kommunstyrelsens ordförande angående utbildning
10. Ordförandebeslut Kommunstyrelsens ordförande - Mälartinget 2020
11. Delegationsbeslut Juridiska tjänster
12. Tillförordnad Utbildningschef 16 - 17 april 2020
13. Avskrivning kundfordran VA
14. Mottagande och underskrift av delgivningskvitto
15. Vidaredelegering av delegationsrätt inom Samhällsbyggnadskontoret
16. Fullmakt Sätrabäcken
17. Tillförordnad kommundirektör 26 februari - 1 mars 2020
fordran
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Anmälningar

1. Inbjudan till konferensen "Den första som såg mig var en gängledare" 17/2
Fryshuset
2. Inbjudan från SKR - Demokratidagen 2020 den 21 april i Stockholm
3. Inbjudan - Nominera ert bidrag till Klimatkommunernas tävling Steget Före!
4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 3 december
2019 - Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2020
5. Utbildningsnämndens beslut § 4 - Svar på medborgarförslag om att
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas
6. Protokoll från Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro kommuner,
2019-12-17
7. Remissvar - Stockholms ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan
region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län
8. Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 2020-0114
9. Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB, 2020-01-14
10. Information om årsstämma i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
11. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i styrelsen för Storsthlm, Fredrik
Kjos
12. Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan
staten och SKR om Psykisk hälsa 2020
13. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2020-01-17
14. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari
2020 - Uppföljning av intern kontrollplan 2019
15. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari
2020 - Intern kontroll 2020
16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december
2019 - Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen
17. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 30
januari 2020 - Verksamhetsberättelse 2019
18. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 30
januari 2020 - Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Bygg- och
miljönämnden
19. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den
30 januari 2020 - Uppföljning av intern kontrollplan 2019
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20. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den
30 januari 2020 - Intern kontrollplan 2020
21. Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2019-12-16
22. Protokoll från Centrala samverkansgruppen Cesam 2019-10-07
23. Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen
24. Protokoll från sammanträdet 2019-04-02, Upplands-Bro Kommunföretag
AB
25. Protokoll från sammanträdet 2019-12-17, Upplands-Bro Kommunföretag
AB
26. Protokoll från Kommunledningskontorets Samverkansgrupp 2020-01-27
27. Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan
staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
28. Cirkulär 20:04 från SKR - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en
ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14
29. Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse om
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
30. Inbjudan - Master Class: Modeller som stöd vid medborgardialog i
samhällsbyggnad
31. Kallelse till Mälardalsrådets sammanträde 7-8 maj 2020
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