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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 4 december 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 27 november kl. 
08:30 i Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) & Jan Stefanson (KD) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 11 december 2019, kl. 09:00 

Temaärende – Projekt Skola för mig, Christer Jones 

Beslutsärenden 

1. Förslag för ny taxa för upplåtelse av offentlig plats
KS 19/0631

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig
plats som börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som
beslutas består av 2019 års avgifter med ändringar och
kommer att uppräknas enligt konsumentprisindex oktober
månad 2019 innan den införs 1 april 2020.

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt
förändringar i konsumentprisindex.

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att
besluta om framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro
kommun.
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4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för 
parkering 

2.  Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
KS 19/0624 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att 
övergripande se över Upplands-Bro kommuns 
parkeringsavgifter och lämna ett nytt förslag som skapar 
förutsättningar för differentierade parkeringstider i 
Kungsängen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för 
parkering. 

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

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 januari 2020. 

4.  Cykelstrategi 2020-2025 
KS 19/0630 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 
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5.  Svar på medborgarförslag rörande rondell vid av- och 
påfart av motorvägen E18 
KS 19/0096 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och delar 
förslagsställarens uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
krävs för denna del av Granhammarsvägen. Ombyggnad av 
Granhammarsvägen – i huvudsak enligt medborgarförslaget – är 
under projektering och upphandling och planeras att påbörjas under 
2020. 

6.  Medborgarförslag om att anlägga en crossbana i 
kommunen 
KS 19/0157 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget. Kultur- och 
fritidskontoret tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder 
för närvarande ett förslag om att anlägga en cykelcrossbana i 
kommunen. 

7.  Svar på Medborgarförslag om att häva eller justera 
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
KS 19/0284 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Förslaget till text på skyltning är bra och i linje med det som gäller 
redan idag i reservaten. Kommunen kommer förtydliga 
informationen om cykling i terräng på de stora informationsskyltarna 
när vi byter ut de befintliga.  
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8.  Svar på medborgarförslag om tillgänglighet till natur 
och sjö 
KS 19/0396 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och 
kommer därför att finnas kvar. Den genväg som finns så att man kan 
använda motions-spåret utan att behöva gå in till betesdjuren ska 
kommunen skylta upp bättre. 

Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi 
välkomnar förslagsställaren att använda. 

9.  Svar på medborgarförslag om utformning av en 
framtida cirkulationsplats 
KS 19/0414 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och anser att det är 
intressant att beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller 
allmänna platser i Trädgårdsstaden. 

10.  Svar på medborgarförslag om att bekämpa vass i 
Lillsjön 
KS 19/0434 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Kommunen fortsätter att reglera vassens möjlighet till utbredning så 
som det görs idag. 
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11.  Ansökan om förlängning av förordnande för 
vigselförrättare 
KS 19/0582 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för 
borgerliga vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein och Camilla 
Janson från 2020-03-01 till och med 2024-03-01. 

12.  Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 
KS 19/0625 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

13.  Regional överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län 
KS 19/0629 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar regional överenskommelse om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län under förutsättning att det inte tillkommer 
bilagor som inte godkänts av kommunen under processen och 
som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad 
gäller kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 
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14.  Skola för mig - Ansökan sociala investeringsfonden 
KS 19/0571 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden för 
projektet Skola för mig. 

15.  Ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden 
- barnskyddsteam 
KS 19/0523 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden på 6,1 mnkr för att inrätta ett barnskyddsteam i 
Upplands-Bro kommun. 

16.  Grafisk profil 
KS 19/0628 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förslag på justering av kommunens grafiska profil för digitala 
plattformar. 

17.  Val av vattenpolitiker till Mälardalen - en sjö för 
miljoner (MER) 
KS 18/0437 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser XX till Vattenpolitiker i Mälaren – en sjö 
för miljoner under mandatperioden 2019 – 2022. 

18.  Styrdokument för arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019-2022 
KS 19/0589 

Förslag till beslut 
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19.  Partistöd 2020 
KS 19/0351 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 
godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som 
uppfyller beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för 
partistöd i Upplands-Bro kommun. 

20.  Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 19/0545 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas. 

Rapporter 
• Kommundirektörens rapport 

Delegationsbeslut 
Ordförandebeslut om deltagande i Miljöstrategidagarna 

Ordförandebeslut om deltagande i Trygghetsdagen 2019 

Ordförandebeslut om deltagande i Kvalitetsmässan 

Ordförandebeslut om deltagande i Seminarium om bostäder 

Avskrivning av kundfordringar  
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Anmälningar 
Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen | Viktig 
information från SKL & Sobona, cirkulär 19:42 

ert diarienummer 537-1716-19, svar på samråd om viktiga frågor inom Norra 
Östersjöns vattendistrikt 

Inbjudan - Grundkursen "Granskning och arvodering för överförmyndare, 
nämndledamöter och tjänstemän" den 11 februari 2020 i Stockholm 

Socialnämndens beslut § 87 - Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 augusti 2019 

Socialnämndens beslut § 82 - Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 

Revisorernas delårsutlåtande samt granskningsrapport delår augusti 2019 

Inbjudan SKL utbildningsdag - Molntjänster i kommuner och regioner 

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Upplands-Bro Kommunföretag 
AB, 2019-06-15 

Protokoll från sammanträdet 2019-09-24, Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Inbjudan till informationsträff om vigselförrättare 

SKL hemställer till regeringen - undanröj hinder för bredbandsutbyggnad  

Tekniska nämndens beslut § 88 - Sammanträdestider för Tekniska nämnden 
2020 

Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 45 - Sammanträdestider för 
Gymnasie och arbetslivsnämnden 2020 

Viktig information från SKL (cirkulär 19:39) - Värdesäkring av ersättning som 
betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 

Delegationsbeslut - Resa utanför Sverige, Irland, för ett kontaktseminarium 

Viktig information från SKL (cirkulär 19:37) - Premie för TGL-KL 2020 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 43 - Yttrande - Uppräkning av 
programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 

Storsthlms nyhetsbrev nummer 7, 2019  
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Cirkulär 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T 
samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista 

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 2019- 
Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, torg och dammar- Södra 
Tegelhagen 

Synpunkter från föreningen Hela Sveriges Järnväg adresserat till samtliga 
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Protokoll från Cesam 2019-10-14 

Rapport från Mälardalsrådet - Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga - 
Erfarenheter och vägar framåt för kommuner och regioner i Stockholm-
Mälarregionen 

Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom Upplands-Bro 
kommun 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 44 - Förslag till 
organisationsförändring för Daglig verksamhet 

Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2019-11-08 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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