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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 16 september 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 onsdag den 9 september 
kl. 08:30 genom Teams eller i Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) och Martin Normark (L) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 22 september 2020, kl. 08:30 

Temaärende – IT-upphandling 

Beslutsärenden 

1. Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-
Bro kommun
KS 20/0373

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att fastställa Namnpolicy – principer för namngivning inom
Upplands-Bro kommun.
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2.  Antagande av detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) 
KS 19/0314 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens 
Kyrkby 2:131 m.fl.) godkänns 

2. Detaljplaneförslaget för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 
2:131 m.fl.) antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

3.  Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
KS 15/0024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Tibbleängen (del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Tibbleängen (del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) antas i enlighet med 5 kap 
29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

4.  Uppdrag om att utreda möjligheterna till införande av 
Rättviksmodellen i Upplands-Bro kommun 
KS 20/0550 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att tillse, och 
samhällsbyggnadschefen att genomföra, undersökning av 
förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i enlighet med den 
s.k. Rättviksmodellen. 
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5.  Hemställan om godkännande av ändring i 
förbundsordningen för Käppalaförbundet 
KS 20/0544 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet 
godkänner att förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett 
lånetak uppgående 2700 mkr. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från 2020-11-01.  

6.  Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och 
anläggningar samt för Bro simhall 
KS 20/0047 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya kundkategorier enligt A, B, C, D och E-kund. 

2. Nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar. 

3. Nya taxor för Bro simhall antas. 

4. De nya taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2021. 

7.  Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2020-2023 
KS 20/0159 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för 2020-2023 
antas. 

8.  Svar på revisionsrapport - Granskningsrapport av 
ärendeberedningsprocessen 
KS 20/0391 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande 
som svar på revisionsrapporten om granskning av 
ärendeberedningsprocessen. Yttrandet innehåller beskrivning av 
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pågående och planerade åtgärder utifrån revisionens 
rekommendationer. 

9.  Svar på motion om att skapa vackra grönområden i 
vår kommun 
KS 17/0305 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionens förslag har tagits i beaktande. Upplands-Bro kommun har 
dock ett fungerande arbete genom funktioner både i egen regi samt 
via entreprenad för att kommunens invånare ska kunna vistas i 
vackra grönområden. Ingen förändring bedöms vara aktuell. 

10.  Svar på motion om trädförsörjningsstrategi 
KS 19/0354 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

• Ett strategiskt kompetensbaserat arbete kring trädförsörjning 
pågår genom flera funktioner inom 
samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun. 

• Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett 
samlat dokument om trädförsörjning som underlag och 
vägledning för fortsatt arbete inom området. 

11.  Svar på motion om att anlägga en gång- och 
cykelbana mellan Bro och Bålsta 
KS 19/0556 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då det i kommunens gång- och cykelplan 
finns med som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg 
mellan Bro och Bålsta.  
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12.  Svar på motion om två medborgarkontor 
KS 18/0110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun har ett 
pågående arbete genom Trygghetscenter och Kontaktcenter som 
tillhandahåller flertalet av de tjänster och den service som efterfrågas 
i motionen. 

13.  Svar på motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall 
KS 19/0479 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

• Byggande av ny fullstor sporthall i Bro finns prioriterad i 
kommunens lokalresursplan. 

• Kultur- och fritidskontoret kommer att föra en dialog med 
föreningslivet inför byggande av en ny sporthall i Bro för att 
nå en hög nyttjandegrad. 

14.  Svar på motion om allmänhetens fråga 
KS 18/0255 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen om allmänhetens fråga anses besvarad i och med följande: 

Svar på allmänhetens fråga skickas till Kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare tillsammans med kallelse och handlingar till 
nästkommande sammanträde för Kommunfullmäktige. 
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15.  Svar på motion om att utreda förutsättningarna för fler 
personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen 
KS 19/0480 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med att arbetet med att 
tillgängliggöra Funkisfestivalen för fler redan pågår. 

16.  Svar på motion om att illustrera och synliggöra 
kommunens historia och kulturarv 
KS 19/0502 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

• Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete för att 
synliggöra kommunens historia och kulturarv på olika platser 
i kommunen. En del av detta arbete inbegriper 
informationsskyltar.  

• Förslag om permanenta utställningar i Kungsängen och Bro 
tas med i beaktande i det framtida arbetet med att hitta fler 
vägar för att nå ut till invånarna med kunskap om 
kommunens kulturhistoria. 

17.  Svar på motion om en tryggare skola 
KS 19/0432 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett 
pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden i och med 
Upplands-Bromodellen. 
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18.  Svar på medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 
KS 17/0327 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:  

1. Sedan medborgarförslaget inkom har Tekniska avdelningen 
byggt ett seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen 
och Hjortronvägen) och Kultur- och fritidsavdelningen har 
anlagt ett nytt utegym på Lillsjöns badplats samt ett nytt 
utegym i aktivitetsparken i Råby.  

2. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden kommer 
att beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym 
planeras i kommunen. 

19.  Svar på medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem 
KS 19/0132 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och kommer ha 
med det i beaktning i den framtida planeringen av drogpreventiva 
åtgärder. 

20.  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). 

  



 
 

 KALLELSE 8 (11)  

 Kommunstyrelsen 
 Datum     
  2020-09-02     

 

21.  Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth 
Waern (M) 
KS 18/0424 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth 
Waern (M).  

22.  Årets Upplands-Broare 
KS 20/0593 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utdelning av pris till årets Upplands-Broare 2020 skjuts fram 
till första Kommunfullmäktigesammanträdet 2021. 

2. Revidering av ”Regler för tilldelning av pris till årets 
Upplands-Broare” enligt följande: Pris för årets Upplands-
Broare delas ut vid ett Kommunfullmäktigesammanträde 
under vårterminen för föregående år.  

Kommundirektörens rapport 
• Trygghet och säkerhet 

• Rapport från bolagen 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

Delegationsbeslut 
1. Avskrivning kundfodran VA 
2. Avskrivning kundfordring VA 
3. Tillförordnad kontorschef för Utbildningskontoret 5 juni 2020 
4. Avskrivning Kundfordring 
5. Svar på grannhörande - Bygglov för installation av solceller, Bro-

Skällsta 1:137, BYGG.2020.126 
6. Svar på grannhörande - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad, Kungsängens-Tibble 1:10, BYGG.2020.154 
7. Svar på grannhörande avseende bygglov för tillbyggnad av 

huvudbyggnad med uterum, Bro-Råby 3:113, BYGG.2020.124 
8. Beslut om yttrande över remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om planbeskrivning 
9. Beslut gällande begäran om allmän handling 
10. Rättegångsfullmakt 
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11. Utlämning av allmänna handlingar - Samtliga avtal och fakturor 2019-
2020 UBK/Nordlo 

12. Beslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret 
13. Rekrytering av utbildningschef 
14. Friköp av tomträtter, halvår 1 2020 
15. Tillförordnad socialchef den 5-8 juni 2020. 
16. Beslut gällande begäran om allmän handling 

Anmälningar 
1. Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 
2. Kommunrevisionens Granskningsrapport för 2019 
3. Storsthlm: Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2021 
4. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 

Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 
5. Yttrande av förslag till detaljplan för Villa Skoga 
6. Protokoll från Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2020-05-

11 
7. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM) 2020-04-27 
8. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (CESAM) 2020-06-01 
9. Cirkulär 20:24 från SKR - Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR m.m. 
10. Inbjudan - SKR-konferens för kommunala miljöstrateger den 14 

september 2020 
11. Inbjudan - Besöksnäring på agendan - nationell dialog om samhällets 

roll för utveckling den 25 november 2020 i Stockholm 
12. Cirkulär 20:31 från SKR - Förändring i sommarjobbssatsning från och 

med september 
13. Cirkulär 20:27 från SKR - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- 

och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin 

14. Meddelande 9/2020 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2021 
15. Meddelande 10/2020 från SKR:s styrelse om Förbundsavgift för 2021 
16. Kallelse till Mälardalsrådets rådsmöte den 21 augusti 2020 
17. Mälardalsrådets digitala rådsmöte 21 augusti 2020 - föredragningslista 

och handlingar 
18. Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor 2020-05-20 
19. Protokoll samt handlingar från gemensam nämnd för familjerättsliga 

frågor 2020-06-17 
20. Skrivelse rörande omsorgskapaciteten i kommunens äldreboenden 
21. Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör 
22. Bedömning av smittfrihet vid covid-19 
23. Nyhetsbrev till chefer och beslutsfattare inom livsmedelskontrollen 

kommuner 
24. Kallelse samt handlingar till sammanträde i Norrvattens styrelse den 10 

juni 2020 
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25. Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2020-06-11 
26. Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 

förbundsordning 
27. Årsmagasin 2019 - Käppala 
28. Protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktiges sammanträde 

2020-05-19 
29. Bygg- och miljönämndens beslut § 58 - Samrådsyttrande inför ansökan 

om ny deponi inom Håbo Häradsallmänning S:1 
30. Skrivelse, kallelse samt handlingar till aktieägarna i AB Vårljus 
31. Kompletterande bilagor till kallelse till bolagsstämma den 16 juni 2020 
32. Protokoll från årsstämman i AB Vårljus den 16 juni 2020 
33. Kallelse till AB Vårljus bolagsstämma den 16 juni 2020 
34. Tekniska nämndens beslut § 52 - Tertialrapport 1 2020 Tekniska 

nämnden 
35. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 19 - Tertialrapport 1 - april 

2020 
36. Beslut från Bygg- och miljönämndens sammanträde § 52 den 20 maj 

2020 - Tertialrapport 1 
37. Dom i mål 12383-18 gällande överklagat beslut 
38. Externt beslut, Nya tätortsbeteckningar efter SCB:s tätortsavgränsning, 

LM2019/019101 
39. Socialnämndens beslut - Tertialrapport 1 år 2020 
40. Utbildningsnämndens beslut § 32 - Tertialrapport 1 - april 2020 
41. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 

Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-
Bro kommun 

42. Beslut från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 2020- 
Tertialrapport 1 2020 

43. Kallelse till årsstämma i Inera AB den 17 juni 2020 
44. Revisionsberättelser för kommunens stiftelser 
45. Granskning av miljötillsyn och livsmedelskontroll 
46. Brev till ordförande i socialutskottet 
47. Storsthlm: Rekommendation, ny överenskommelse om 

ungdomsmottagningar 
48. Kopia av regeringsbeslut i ärende Ju2018/02403/DOM (delvis) m.fl. 

Uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i 
brottmål för lagöverträdare under 18 år 

49. Revisionsberättelse för år 2019 
50. Brf Vinbäret Årsredovisning 2019 
51. Expediering - Protokollsutdrag från Socialnämnden - Uppdrag att 

genomföra byggprojekt, gruppbostad på Kokillbacken 
52. Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 
53. Återtagande av medborgarförslag 
54. Utbildningsnämndens beslut § 33 - Överförande av 

Utbildningsnämndens balanslista 
55. Expediering - Protokollsutdrag § 32 Tertialrapport 1 år 2020 för Äldre- 

och omsorgsnämnden 
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56. Expediering - Protokollsutdrag från Socialnämnden - Rapportering av 
ej verkställda och verkställda beslut per den 31 januari 2020 

57. Återtagande av medborgarförslag om bullervall längs 
Granhammarsvägen för bullerskydd för boende på Banjovägen 

58. SKR Inbjudan Webbinarier om hot och våld 
59. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro 

kommuner 2020-08-10 
60. Cirkulär 20:32 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
61. Kallelse och handlingar till sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse 

den 26 augusti 2020 
62. JO-beslut Kritik mot Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun, dnr 

19-2020 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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