KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2019-09-18

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 25 september 2019, kl. 14:00
Plats: Gemaket
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Olle Nykvist
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder den 18 september kl.
08:30 i Gemaket
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Kaj Bergenhill (M ) och Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdagen den 1 oktober 2019, kl. 09:00

Beslutsärenden
1.

Svar på Remiss - Förslag till ändringar i förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande
KS 19/0391
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Finansdepartementets
remiss enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
9 september 2019.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

2. Paragrafen justeras omedelbart.

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.

Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen
KS 18/0152
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för enstaka besök vid kretsloppscentralerna antas enligt
samhällsbyggnadskontorets förslag.

3.

Yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan
för Håbo kommun
KS 19/0355
Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över utställningsförslag till ny översiktsplan
för Håbo kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22
augusti 2019.

4.

Antagande av detaljplan för Ekhammar 4:214
KS 15/0309
Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar
4:214 godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet
med Plan- och bygglagen (2010:900).

5.

Revisionsrapport - Granskning av exploateringsavtal
KS 19/0319
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Samhällsbyggnadskontorets yttrande
som svar på revisionsrapporten kring granskning av kommunens
exploateringsavtal.
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6.

Yttrande över remiss angående förslag till
Namnpolicy
KS 17/0355
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till Namnpolicy.

7.

Revidering av avfallstaxan
KS 19/0386
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag
från Samhällsbyggnadskontoret.

8.

Återtagande av beslut gällande Kultur- och
Fritidsnämndens roll som remissinstans i
namnärenden.
KS 19/0388
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och
fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 19
oktober 2016 § 90 pkt 2).

9.

Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och
förskolor
KS 18/0465
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att remissvaren från
Utbildningsnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden inte
föranleder annan bedömning, kommunfullmäktige besluta att anta
ersättningsmodellen som innebär att skolor och förskolor i vissa fall
kan få ett extra hyresbidrag.
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10. Dataskyddsombudets årsrapport
KS 19/0433
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och ger
kommundirektören i uppdrag att besluta en organisation för
dataskyddsarbetet och därmed vidta relevanta åtgärder.

11. Tolkning av bestämmelser om ekonomiska förmåner
till förtroendevalda
KS 19/0427
Förslag till beslut
1. Vid sammanträde enligt § 2 a utgår grundarvode för första
timmen, därefter följer ett halvt timarvode för varje påbörjad
halvtimme.
2. För övriga ersättningsberättigade aktiviteter enligt § 2 b-n
utgår ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme.

12. Revidering av Kulturhusets funktioner och tillämpning
av lokaltaxa
KS 19/0439
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunen ska alltid stå som arrangör vid offentliga
arrangemang på plan 1 och 2 i Kulturhuset.
2. Lokalerna på plan 6 i Kulturhuset används endast för
kommunens interna möten under dagtid och kan bokas för
slutna sällskap kvällstid.

3. Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma

lämpliga styrdokument för Kulturhusets funktioner och
tillämpning av lokaltaxa.
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13. Förändring av styr- och budgetprocess
KS 19/0440
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i
enlighet med Kommunledningskontorets förslag.

14. Svar på motion om stadsträdgårdsmästare
KS 18/0109
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som
upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt
motionen föreslås innefatta.

15. Svar på motion om att återta Hagtorp i egen regi
KS 18/0107
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari
2018 § 16 beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vårdoch omsorgsboende.

16. Svar på medborgarförslag om att installera filter på
kommunens digitala enheter
KS 19/0158
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och meddelar att ett filter
redan har installerats på kommunens digitala enheter.
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17. Svar på medborgarförslag om att ge bidrag till
föreningar och organisationer för inköp av
hjärtstartare
KS 16/0093
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det
besvarat då kommunen har köpt in hjärtstartare till många
verksamheter och föreningar kan ansöka om bidrag för hjärtstartare.

18. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
KS 19/0012
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september
2019 godkänns.

19. Redovisning av obesvarade motioner 2019
KS 19/0011
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019
godkänns.

20. Omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av
Brandkåren Attunda
KS 19/0413
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren
Attundas Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets
räkning omsätta lån hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de befintliga lån som förfaller till betalning.
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21. Brandkåren Attunda - Ny upplåning som omsättning
av förfallet lån avseende finansiering av
brandstationer via Kommuninvest
KS 19/0413
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som
omsättning för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september
2019.

22. Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
KS 19/0290
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas
enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.

23. Fyllnadsval av ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet
KS 18/0424
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser XX till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.
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Delegationsbeslut
Rättegångsfullmakt

Tillförordnad samhällsbygnadschef den 10 juni - 5 juli 2019
Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret sommaren 2019
Tillförordnad Socialchef sommaren 2019
Tillförordnad kommundirektör sommar 2019
Fastställande av personalomkostnadspålägget 2020
Villkorsändring av tidigare borgensåtagande
Regler för kundfakturering avseende påminnelser, krav och inkasso
Begäran om allmän handling - förteckning på samtliga kommunanställda
Avskrivning av kundfordran
Begäran om allmän handling - samtliga kommunanställda
Tillförordnad Kultur- och fritidschef under sommaren 2019
Tillförordnad kommundirektör 22-28 juli 2019
Yttrande över remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
Yttrande över remiss om Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna
i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt
Delegationsbeslut - begäran om uppgifter gällande kommunalt anställda
Villkorsändring av tidigare borgensåtagande
Beslut gällande utlämnande av allmän handling
Tillförordnad Utbildningschef 25 september - 11 oktober
Beslut angående begäran om allmän handling
Polisanmälan
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Meddelande 3/2019 från SKL:s styrelse om sammanträdesplan för 2020
Storsthlms nyhetsbrev nummer 4 2019
Stockholm 2018 - Full fart framåt
DO:s beslut - TIL 2019/188
Granskning av exploateringsavtal
Käppalaförbundets årsredovisning 2018
Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2019-04-01
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2019-04-01
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2019-02-22
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018
Utbildningsnämndens beslut § 21 Verksamhetsrapport april 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 32 Revidering Kulturhusets funktioner
och tillämpning av lokaltaxa
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 Svar på medborgarförslag om längre
belysningstid vid Kungsängens IP
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28 Svar på medborgarförslag om att ha
solceller på taken, Kungsängens nya IP
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 27 Verksamhetsrapport april 2019
Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod - Viktig information från SKL
(cirkulär 19:24)
Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019
Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör
Inbjudan till Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger den 11-12
september på SKL
Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under
lov - Viktig information från SKL, cirkulär: 19:27
Domstolsverkets nyhetsbrev juni 2019, Inför Nämndemannavalet 2019
Inbjudan och program till Trygghetsdagen 2019
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Protokoll från Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde möte den 15 april 2019
Missiv - 195 miljoner i ersättning, ensamkommande, 7.1-2019-20355
Socialnämndens beslut § 49 Ansökan om föreningsbidrag från
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort för år 2019
Bygg- och miljönämndens beslut § 48 - Verksamhetsrapport april 2019 (Tertial
1)
Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 36 Delårsrapport och helårsprognos per
den 30 april 2019
Socialnämndens beslut § 45 Delårsrapport och helårsprognos per den 30 april
2019
Inbjudan till kommunträff med Lantmäteriet, 19 juni 2019
Vägledning för lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion)
Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens styrelse den 11 juni
2019
Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter AB den 4 juni 2019
Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB UpplandsBrohus den 4 juni 2019
Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt
engagemang för vatten
Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård - Viktig information från SKL, cirkulär 19:28
Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 - Viktig information från SKL
(cirkulär 19:29)
Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Stockholms län - för yttrande senast 1 december 2019
Ny rapport från Riksrevisionen om stödet till kommuner för ökat
bostadsbyggande (RiR 2019:20)
Storsthlms nyhetsbrev nummer 5, 2019
Dricksvatten: Anteckningar från SPAT-möte i Upplands Väsby - med
regionala vattenförsörjningsplanen
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Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften år 2020 till
Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan Juridik vid höjd beredskap för jurister på kommunerna
Protokoll Årsstämma 190508 AB Vårljus
Information till de förtroendevalda revisorerna i kommunen/regionen
Kommunstyrelsens beslut § 81 - Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019
Månatlig resultatuppföljning per maj 2019, Familjerättsnämnden
Norrvattens årsredovisning 2018
Socialnämndens beslut § 47 Överenskommelse om omhändertagande av
avlidna
Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 38 Överenskommelse om
omhändertagande av avlidna
Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 201904-03 justerad
Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 201905-08 justerad
Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 201906-14 justerad
Protokoll från sammanträdet 2019-06-19, Upplands-Bro Kommunföretag AB
Protokoll från sammanträdet 2019-05-22, Upplands-Bro Kommunföretag AB
Utlåtande från de förtroendevalda revisorerna angående arvoden
Justerat protokoll från Norrvattens styrelsemöte 2019-06-11
Överenskommelse om Krislägesavtal - Viktig information från SKL (cirkulär
19:32)
Tekniska nämndens beslut § 32 - handlingsplan om bulleråtgärder
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019- Svar
på regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019
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Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 2019
Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning - Viktig information från
SKL och Sobona, cirkulär 19:17
Cirkulär från SKL - Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider - ny
SKL-studie av överklagade planer och bygglov
Cirkulär 19:33 - Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid
rättstvister
Cirkulär 19:34 - Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid
uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020
Inbjudan - Fortsättningskursen "Djupgranskning och överklagande
arvodesbeslut" den 17 oktober 2019 i Stockholm
Inbjudan - Webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda den 10
september 2019
Cirkulär 19:12 - Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya regler
om producentansvar för förpackningar och returpapper
Inbjudan - Politikerutbildningen "Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?"
den 15-16 oktober 2019, Lidingö/Stockholm
Inbjudan - Temakonferensen "Framtidens lönebildning" den 23 oktober 2019 i
Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholm med inbjudan till en kostnadsfri riktad utbildning i
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att stödja ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete i länet.
Inbjudan och program till konferens om våldsbejakande extremism
Årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2018
Inbjudan till politikerträff för finska förvaltningskommuner
Cirkulär 19:35 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
Inbjudan - Workshop om medborgarjurys och andra deliberativa
medborgardialoger
Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och liknande produkter
Inbjudan - Revidering regional cykelplan
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Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens styrelse 11 september
2019, för kännedom
Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation
Revisionsrapport - Granskning av diarieföring och hantering av allmänna
handlingar
Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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