KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2021-02-01

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 3 februari 2021, kl. 14:00
Plats: Teams
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Sanna Ajaxén
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 9 februari 2021, kl. 09:00

Temaärende – Omdaning Bro
Beslutsärenden
1.

Rättviksmodellen
KS 20/0706
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Utredning om
Rättviksmodellen” daterad 5 november 2020.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att ta fram ett
förslag till egen ”Tillväxt&Tillsyns”-modell för UpplandsBro.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005,
200.4002, 50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till
timavgift.

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

Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm
Arlanda Airport
KS 20/0713
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till mark- och
miljödomstolen överlämna Samhällsbyggnadskontorets
förslag till yttrande daterat 15 januari 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

3.

Ombudgetering av medel Tekniska nämnden
KS 20/0843
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

4.

Handlingsplan mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck
KS 20/0649
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat
våld och förtryck antas.
2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid
behov utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck.

5.

Svar på medborgarförslag om att analysera
avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblematik
KS 19/0132
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för det inkomna medborgarförslaget och
ger Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på
området men kommer inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten för kartläggning av droganvändande i dagsläget.
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Upplands-Bro kommun arbetar fortsatt aktivt med andra insatser för
att bekämpa drogmissbruk.

6.

Svar på motion om allmänhetens fråga
KS 18/0255
Förslag till beslut
Motionen bifalles.

7.

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Extralön
till anställda efter hårt arbete under Coronapandemin
KS 20/0812
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

8.

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran
om förlängning av projektet Hållbar skola i syfte att
öka tryggheten
KS 20/0813
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat då Gymnasie- och
arbetslivsnämnden behöver utvärdera projektet innan eventuell
förlängning är möjlig samt om projektet indikerar långsiktigt
hållbara resultat bör nämnden se över möjligheten att implementera
projektet i ordinarie verksamhet.

9.

Svar på revisionsrapport - Granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
KS 20/0755
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande
som svar på revisionsrapporten om granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller
beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån
revisionens rekommendationer.
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10. Storsthlms rekommendation angående ny
överenskommelse om ungdomsmottagningar
KS 20/0490
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen
"Stockholms ungdomsmottagningar - Överenskommelse
mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i
Stockholms län".
2. Beslutet justeras omedelbart.

11. Uppdrag till kommundirektören med anledning av
dataskyddsombudets årsrapport
KS 20/0839
Förslag till beslut
1. Kommundirektören ges uppdrag att verkställa de
rekommendationer som föreslås av dataskyddsombudet i
rapporten ”Dataskyddsombudets årsrapport 2020 – samt
rekommendationer för det fortsatta arbetet”.
2. Kommundirektören ges delegation att för Kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om att anta gemensamma riktlinjer och
övriga beslut som erfodras för att verkställa
rekommendationerna enligt punkten 1.

12. Förlängning av samverkansöverenskommelse
kommun/polis
KS 20/0600
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden av
samverkansöverenskommelse 2020 och åtgärdsplan 2020
mellan Upplands-Bro kommun och Lpo Järfälla UpplandsBro till senast 2021-12-31.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att under
2021 ta fram förslag på revidering av
samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan.
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13. Kommunal medfinansiering av Leader Mälardalen
2021-2022
KS 20/0718
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Mälardalens
verksamhet under förlängningsperioden 2021-2022 med 15,40 kr per
invånare och år.

14. Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen
KS 20/0450
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2021 för
kommunstyrelsen

15. Anvisningar budget 2022-2024
KS 21/0077
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget
2022-2024

16. Undertecknande av anvisningar på bankräkningar,
plusgiro m.m.
KS 21/0055
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och
plusgiro-betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och
liknande handlingar undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- ekonomichef Anders Nilfjord
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
- kanslichef Sara Lauri
två i förening eller var och en av ovanstående personer med
kontrasignering av någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn
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- ekonomiassistent Githa Forsman

17. Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter
Claus Engström (SD)
KS 18/0424
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter
Claus Engström (SD).

Rapporter
Dataskyddsombudets årsrapport 2020

Kommundirektörens rapporter
•

Trygghet och säkerhet

•

Rapport från bolagen

•

Covid-19

•

Energi- och klimatrådgivning

Samhällsbyggnadschefens rapporter
Delegationsbeslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avskrives - kundfordringar
Avskrivning av kundfodran
Avskrivning av kundfordring
Upptagande av kortfristigt lån om 25 000 000 kronor
Ordförandebeslut skolluncher avseende vårterminen 2021
Friköp av tomträtter, halvår 2 2020
Myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling
Begäran om allmän handling - e-postloggar och smsloggar
Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd
för regionen på grund av Covid-19
10. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd
för regionen på grund av Covid-19
11. Ordförandebeslut - Revidering av tidigare beslut om anpassning av
verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
12. Yttrande - kraftledning, nätkoncession för linje
13. Yttrande - Ansökan luft- och markledning från station Kungsängen till
station Överby
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14. Delegationsbeslut angående begäran om allmänna handlingar - mail delvis avslag
15. Delegationsbeslut Begäran om allmän handling
16. Ordförandebeslut - Revidering och förlängning av tidigare beslut om
anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
17. Delegationsbeslut omfördlning av investeringsmedel den 15 december
2020
18. Ordförandebeslut - Revidering av anpassning av verksamhet inom
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Anmälningar
1.
2.
3.
4.

Protokoll Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 2020-12-09
Rekryterings - och utbildningsmässan Bazaren blir digital 3-4 december
Samverkansprotokoll 2020-11-17
Protokoll från Kommunledningskontorets extra samverkansgrupp 202011-23
5. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-1207
6. Cirkulär 20:47 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021
7. Inbjudan till SKRs Trygghetsdag 2021 - Vad vet du om brottsligheten i
din kommun?
8. Cirkulär 20:48 från SKR - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20
9. Inbjudan - Digitalt seminarium om elnätskapacitet och kommunal
planering den 26 januari 2021
10. Cirkulär 20:49 från SKR - Värdesäkring av ersättning som betalas till
lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd
enligt AGS-KL
11. Cirkulär 20:51 från SKR - Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare
12. Cirkulär 20:56 från SKR - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021 |
13. Inbjudan till nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog
14. Inbjudan till nätverk inom medborgardialog för tjänstepersoner
15. Inbjudan - Webbsänt seminarium den 22 januari 2021 om hur man kan
hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans
16. Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd
anställningstid enligt 5 a § anställnings-skyddslagen | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:62)
17. Inbjudan med program till SKRs Trygghetsdag 2021 - Vad vet du om
brottsligheten i din kommun?
18. Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga
frågor 2020-12-16
19. Digital konferens - Migration och Etablering - Vad händer 2021?
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20. Storsthlms nyhetsbrev nummer 5 - 2020
21. Storsthlm: Beslut om serviceavgift 2021
22. Storsthlm: Beslut om avgiftsuttag Gymnasieantagningen
23. Storsthlm: Beslut om avgift ungdoms- och elevdatabasen UEDB
24. Leda och delta i politiska möten på distans - Inbjudan från REDI,
Resfria digitala möten inom offentlig sektor
25. Vägledning från Folkhälsomyndigheten - Tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen och tillfälligt förbud mot
alkolholförsäljning
26. Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige den 3 november 2020
27. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11
november 2020 - Upplands-Bro kommuns deltagande i ett
samordningsförbund
28. Kommunfullmäktiges beslut § 177 - Organisationsförändring för
arbetsmarknadsenheten (återremittering)
29. Kommunfullmäktiges beslut § 173 - Framtagande av ny avfallstaxa
2020
30. Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag - God mobil uppkoppling på
fjärrtåg
31. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren
2020
32. Nödvattenplanering 2021 - Regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län 2021
33. Remiss av DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig
service - slutredovisning
34. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021
35. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2020-11-13
36. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp
37. Tekniska nämndens beslut § § 115 Yttrande om förslag till detaljplan
Viby
38. Utbildningsnämndens beslut § 61 Verksamhetsplan 2021
39. Cirkulär 20:61 från SKR - Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB
40. Cirkulär 20:57 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
41. Cirkulär 20:58 från SKR - Redovisningsfrågor 2020 och 2021
42. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2021
43. Cirkulär 20:59 från SKR - Utfall kostnadsutjämning och LSSutjämning 2021
44. Cirkulär 20:60 från SKR - Slutligt utfall av 2019 års kommunala
fastighetsavgift, prognos 2020–2022
45. Skrivelse från Vårdföretagarna angående ersättning för merkostnader
till följd av covid-19
46. Kultur- och fritidsnämnden § 55 Svar på medborgarförslag gällande
konstverket Pingpong
47. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56 Svar på medborgarförslag
gällande
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48. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54 Svar på medborgarförslag om
att anordna ett årligt pris för "Årets Upplands-Broförening"
49. Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet - Skärpta restriktioner hot
mot hästvälfärd
50. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs
sammanträde den 2-09-0--20 - Sammanträdesplan 2021 – UpplandsBro kommunföretag AB
51. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs
sammanträde den 2-09-0--20 - Arvoden för styrelsen 2021 – UpplandsBro kommunföretag AB
52. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs
sammanträde den 2-09-0--20 - Budget 2021 - Upplands-Bro
kommunföretag AB
53. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 26 Fastställande av bolagsårsstämmor 2021
54. Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs
sammanträde den 2-09-0--20 - Uppföljning av ägardirektiv november
2020
55. Cirkulär från SKR - Ersättning vid juridisk rådgivning och
konsultverksamhet
56. Öppet brev till ansvariga för skolan från Svenska Covidföreningen
57. Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
58. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 59 - Rapportering av ej
verkställda beslut och verkställda beslut per den 31 oktober 2020
59. Cirkulär 21:02 från SKR - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin
60. Cirkulär 21:03 från SKR - Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att
förhindra spridning av Covid-19
61. Cirkulär 21:04 från SKR - Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEAoch BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid19
62. Cirkulär 21:05 från SKR - Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
63. Tekniska nämnden beslut § 113 Ombudgetering av medel Tekniska
nämnden
64. Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid
uppsökande verksamhet - munhälsa
65. Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 15 december 2020
66. Verksamhetsplan och budget 2021
67. Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus, 2020-12-08
68. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2020-1208
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69. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde Upplands-Bro
kommunfastigheter AB, 2021-01-19
70. Påminnelse: Inbjudan - Djupgranskning och överklagande
arvodesbeslut - fortsättningskurs, 8 februari 2021
71. Information till förtroendevalda om KIK - Inbjudan från SKR

Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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