KALLELSE
Kommunstyrelsen
Datum

2020-11-18

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 2 december 2020, kl. 14:00
Plats: Teams eller Gemaket
Ordförande: Fredrik Kjos (M)
Sekreterare: Sanna Ajaxén
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.

Beredningen sammanträder genom Teams den 25
november kl. 08:30
Inledning
Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)
Dag för justering, förslag: tisdag den 8 december 2020, kl. 09:00

Beslutsärenden
1.

Tillägg till exploateringsavtal för Norrboda-Brunna
handels- och verksamhetsområde (KungsängensTibble 1:331 m:fl.)
KS 18/0245

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Förslag till beslut
Upprättat förslag på tillägg till exploateringsavtal för NorrbodaBrunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble
1:331 m:fl.) godkänns.

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.

Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa
KS 20/0701
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus
indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för
2021, totalt 5,8 %
2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering
enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01
4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01,
2023-01-01 och 2024-01-01
5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

3.

Svar på motion om sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön i vård och omsorg
KS 18/0170
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård och
omsorg anses besvarad.

4.

Motion från liberalerna om att införa tvålärarsystem i
Upplands-Bro kommun
KS 17/0098
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett
pågående arbete i och med införandet av den s.k. ”Upplands-
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Bromodellen” vilken bedöms ge de önskade positiva effekterna som
eftersträvas i motionen.

5.

Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten
KS 20/0665
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari
år 2021.

6.

Allmänhetens frågestund 2021
KS 20/0747
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Allmänhetens frågestund anordnas under 2021.

7.

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun för
2019
KS 19/0710
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att enheten förening och anläggning samt
enheten kulturscen inom kultur- och fritidskontoret tilldelas
kommunens interna miljöstipendium för 2019.

8.

Partistöd 2021
KS 20/0358
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2020
godkänns.
2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för samtliga partier
som uppfyller beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler
för partistöd i Upplands-Bro kommun.
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9.

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
Kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
KS 20/0675
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att Upplands-Bro kommun till
Kommuninvest ekonomisk förening ska återbetala
förlagslånet på 3 500 000 kronor som insatskapital.
2. Kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300
kronor per invånare enligt bilaga 1.
3. Att Kommunstyrelsen utser ekonomichefen att för
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

10. Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som ersättare i
Trygghetsutskottet
KS 18/0424
Förslag till beslut
Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Trygghetsutskottet.

11. Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid
Alajbegovic (S)
KS 18/0424
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Seid Alajbegovic
(S).

12. Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens
Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)
KS 18/0424
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus
Engström (SD).
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13. Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2021
KS 20/0749
Förslag till beslut
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för
krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns
civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On
Graninge Mälarkraft Värme AB:s stämma:
- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
nomineras xxx
-

Till ersättare nomineras xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx
-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

-

Till revisor nomineras xxx
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•

Trygghet och säkerhet

•

Rapport från bolagen

•

Covid-19
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Samhällsbyggnadschefens rapport
Delegationsbeslut
1. Löneöversyn för kommundirektör 2020
2. Påskrivet brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen
3. Avstå yttrande - Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport
4. Upptagande av lån om 50 000 000 kr
5. Planavtal för Länsmanstomten (Sylta 2:22)
6. Uppdrag om julgåva till anställda och förtroendevalda
7. Ordförandebeslut - Ytterligare anpassning av verksamhet med
anledning av skärpta råd i regionen med anledning av Covid-19

Anmälningar
1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 - Yttrande - Förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
2. Länsstyrelsens Beslut - ej prövning av detaljplan för Villa Skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), 404-60513-2020
3. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-1019
4. SKR informerar - Självstyrelsens potential - Frihet och ansvar stärker
samhällets kapacitet
5. Intresseförfrågan om medverkan i tvåårigt ESF-projekt med fokus på
samverkan med sociala företag
6. Inbjudan från SKR - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium
7. Påminnelse: Inbjudan - Webbseminarium om allmännyttiga
bostadsbolag och aktiv markpolitik som verktyg för bostäder till alla
den 5 november 2020
8. Inbjudan till konferensen Östersjöfiske 2020, 19-20 november 2020
9. Käppalaförbundets styrelseprotokoll från den 13 oktober 2020
10. Lägesbild Corona 20 10 15 och summerande minnesanteckningar
samordnande forum
11. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 50 - Tertialrapport 2 år 2020
12. Upprop för det svenska landskapet
13. Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Goda exempel på
kommunalt och regionalt arbete
14. Konferens 3 december 2020
15. Tekniska nämndens beslut § 92 - Sammanträdestider för Tekniska
nämnden 2021
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16. Äldre- och omsorgsnämndens beslut §48 - Sammanträdestider för Äldre
- och omsorgsnämnden 2021
17. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2020
18. Expediering - Protokollsutdrag § 32 Äldre- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 januari
2020
19. Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän
kommunal verksamhet | Viktig information från SKR (cirkulär 20:44)
20. Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet | Viktig information från SKR (cirkulär
20:43)
21. Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 | Viktig information från
SKR, cirkulär 20:45
22. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:41)
23. Länsstyrelsen bjuder in till en workshop där dom vill diskutera
övergripande frågor som berör dom förändrade och utökade
beredskapszonerna runt kärnkraftsanläggningar.
24. Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 2020
25. Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär moratorium för 5G
26. Revisionsrapport- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
27. Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar
hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S/18/0098)
28. Länsstyrelsens beslut om förordnande som begravningsombud, Ida
Dahlgren
29. Cirkulär 20:46 från SKR - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem
och småhus i bostadsrättsform
30. Information rörande digitalt hat och hot mot förtroendevalda
31. Region Stockholms brev till kommundirektörer gällande behov av
gemensamma åtgärder
32. Käppalaförbundets fullmäktigeprotokoll från den 3 november 2020
33. Käppalaförbundets nya förbundsordning från den 20 november 2020
34. Förslag om nya restriktioner

Fredrik Kjos (M)
Ordförande
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