
KALLELSE 1 (8) 

Kommunstyrelsen 
Datum 

2019-10-15 

 

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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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 14:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder den 16 oktober kl. 08:30 i 
Gemaket, Kommunhuset Kungsängen 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) och Martin Normark (L) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 29 oktober 2019, kl. 10:00 

 Temaärende – Norrvatten  
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2019-10-15     

 

Beslutsärenden 

1.  Svar på remiss handlingsplan om Bulleråtgärder 
KS 19/0384 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till 

riktvärden för bullernivåer enligt Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 24 september 2019. 

2. Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till 
uppdrag för Tekniska avdelningen om handlingsplan om 
bulleråtgärder enligt Samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019.  

2.  Förvaltarskap Broängarnas naturreservat 
KS 18/0058 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar 
på skrivelsen som sitt eget svar. 

3.  Svar på medborgarförslag om att bygga hyreshus på 
Lantmätarvägen 
KS 15/0818 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och 
med Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 
2019. 

4.  Svar på medborgarförslag om att riva 
Sparbankshuset och återställa torget 
KS 17/0208 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och 
med Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 
2019. 
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2019-10-15     

 

5.  Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 
KS 19/0528 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska 
träda i kraft den 1 januari 2020. 

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen 
justera taxan utifrån konsumentprisindex. 

6.  Delårsbokslut januari - augusti 2019 
KS 19/0007 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos 
godkänns. 

7.  Underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen 
KS 19/0008 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar underlag till budget 2020 för 
Kommunstyrelsen till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför 
budget 2020. 

8.  Svar på remiss - Näringslivspolicy för Stockholms 
stad 
KS 19/0426 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande 
gällande Näringslivspolicy för Stockholms stad som sitt eget. 
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2019-10-15     

 

9.  Svar på remiss - Demokrativillkor för bidrag till 
civilsamhället, SOU 2019:35 
KS 19/0385 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets 

yttrande som sitt eget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

10.  Svar på remiss - Revidering Stockholms stads Vision 
2040, KS 2019/483 
KS 19/0421 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande 
som sitt eget. 

11.  Svar på revisionsrapport - Granskning av diarieföring 
och hantering av allmänna handlingar 
KS 19/0382 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande, 
med ett stycke som rör bolagen, som svar på revisionsrapporten om 
granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar. 
Yttrandet innehåller planerade åtgärder för att komma tillrätta med 
de påtalade bristerna. 

12.  Svar på medborgarförslag om patrullerande väktare i 
tätorterna Bro och Kungsängen 
KS 17/0158 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

• Kommunen har tillsatt väktarbevakning i Upplands-Bro 
kommun enligt ny väktarupphandling med start 2019-09-01. 

• Kommunen har beslutat att förlänga samarbetet med 
Fryshuset i Bro. 
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2019-10-15     

 

13.  Upplands-bro kommuns risk och sårbarhetsanalys för 
mandatperioden 2019-2022 
KS 18/0104 

Förslag till beslut 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Upplands-Bro kommun antas. 
 

14.  Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning, NV2019-067 
KS 19/0508 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för 
hållbar vattenförbrukning. 

15.  Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
KS 18/0530 

Förslag till beslut 
Upplands-Bro kommun reviderar tidigare ställningstagande och 
ansluter sig till SKL:s rekommendation om gemensam finansiering 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

16.  Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 
KS 19/0106 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda antas. 
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 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2019-10-15     

 

17.  Entledigande av Kerstin Åkare (V) som ordinarie 
ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS 19/0461 

Förslag till beslut 
Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

18.  Val av ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter Kerstin Åkare (V) 
KS 19/0463 

Förslag till beslut 
XX utses till ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Kerstin Åkare (V). 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Beslut avseende begäran om allmän handling  
2. Avslag begäran om allmän handling 
3. Delegationsbeslut avslag begäran om allmänna handlingar 
4. Begäran om allmänna handlingar polisanmälan - delvis avslag 

Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av projekt inom lekmannarevisionen 
2. Inbjudan - Fullmäktiges presidiekonferenser vid fyra tillfällen under 

hösten 2019 
3. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp, 2019-05-29 
4. Remiss slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region 

Stockholm-Gotland 
5. Basalt krisberedskap och totalförsvar 
6. Inbjudan till utbildning om Agenda 2030 
7. Vattenavgifter Norrvatten 2020 - budgetunderlag 
8. Delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna - konferens 4 

december 2019 
9. SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och 

höständringsbudgeten för 2019  
10. SKL inbjuder till en konferens den 21 november kring att förebygga 

hot, hat och våld mot förtroendevalda 
11. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv 
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 Kommunstyrelsen 
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12. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 37 - Yttrande - Uppräkning 
av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 

13. Inbjudan till regional utbildning om Agenda 2030, 22 oktober 2019 
14. Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan år 2020 
15. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 38 - Ersättningsmodell för 

extra lokalbidrag för skolor och förskolor 
16. Gymnasie- och arbetslivsnämdnens beslut § 33 - Verksamhetsrapport 

augusti 2019 
17. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 34 - Underlag till budget 

2020 
18. Justerat protokoll från Norrvattens förbundsstyrelse sammanträde den 

11 september 2019 
19. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB 

Upplands-Brohus den 11 september 2019 
20. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-

Bro kommunfastigheter AB den 11 september 2019 
21. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

11 september 2019 
22. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

4 juni 2019 
23. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB:s styrelsemöte den 

24 april 2019 
24. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 11 september 

2019 
25. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 14 maj 2019 
26. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 4 juni 2019 
27. Protokoll från AB Upplands-Brohus styrelsemöte den 24 april 2019 
28. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 

2020 
29. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 48 Rapportering av ej 

verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2019 
30. SKL:s cirkulär 19:41 - EU:s nya kontrollförordning inom 

livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och 
delegationsordning 

31. Socialnämndens beslut § 65 - Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 30 april 2019 

32. Storsthlms nyhetsbrev nummer 6, 2019  
33. SKL:s cirkulär 19:40 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 
34. Äldre- och omsorgsnämndens beslut §45 Delårsbokslut 2019 med 

helårsprognos 
35. Socialnämndens beslut § 62 Delårsbokslut 2019 med helårsprognos 
36. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 Underlag till budget 2020 

Äldre- och omsorgsnämnden 
37. Kungörelse av Norrvattens förbundsfullmäktige sammanträde den 22 

oktober 2019 
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38. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 53 Remiss - Fördelning av 
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län 

39. Tekniska nämndens beslut § 72 - Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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