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Kommunstyrelsen kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder onsdag den 26 februari 
kl. 08:30 i Gemaket, plan 6 
Tid: onsdagen den 4 mars 2020, kl. 14:00 2020 

Plats: Gemaket, plan 6 

Ordförande: Fredrik Kjos (M) 

Sekreterare: Karin Haglund 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Camilla Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 10 mars 2020, kl. 09:00 

Temaärende – Dataskydd, Dataskyddsombud Katarina Ekroth  

Beslutsärenden 

1.  Granskning av efterlevnad till 
Dataskyddsförordningen GDPR 
KS 19/0726 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande 
som svar på revisionsrapporten om granskning av efterlevnad till 
dataskyddsförordningen GDPR. Yttrandet innehåller planerade 
åtgärder för att komma tillrätta med de påtalande bristerna.  
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2.  Kommunikationspolicy 2020-2022 
KS 20/0103 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra 
redaktionella förändringar av dokumentet. 

3.  Grafisk profil för digitala kanaler 2020 
KS 20/0104 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Grafisk profil 2020 godkänns. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra 

redaktionella förändringar av dokumentet  

4.  Näringslivsstrategi 
KS 20/0088 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
näringslivsstrategi. 

5.  Revidering av handlingsplanen för ett socialt hållbart 
Bro 
KS 20/0129 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utifrån de 
tematiska programområden som finns fastlagda i ”Handlingsplan för 
ett hållbart Bro” revidera och vid behov förnya de (effekt)mål som 
anger förutsättningarna för den handlingsplan som kontoret redan 
har i uppdrag att ta fram.  
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6.  Strategi för socialt hållbart Upplands-Bro 
KS 20/0080 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att tillsammans 
med Trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart 
Upplands-Bro. I arbetet ska strategin och handlingsplanen för ett 
socialt hållbart Bro implementeras. När strategin är framtagen ska 
den behandlas av Trygghetsutskottet och därefter beslutas av 
Kommunstyrelsen. 

7.  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 mars 2020. 

8.  Program för mål och uppföljning av utförare av 
kommunala angelägenheter 2020-2022 
KS 19/0720 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 antas. 

2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i 
kommunens Upphandlingspolicy avseende följande delar i 
programmet: avsnitt 2.2 om mål och riktlinjer för 
upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning samt vad som 
anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i  
avsnitt 4.  
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9.  Förlängd projekttid SIG – Social insatsgrupp 
KS 20/0011 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förlänger projekttiden för Sociala insatsgruppen 
(SIG) till och med den 31 mars år 2021 med medel från den 
ursprungliga ansökan. 

10.  Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 
kommun enligt 16 § arkivlagen 
KS 19/0488 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas 
enligt beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för 
hantering av arkiv i Upplands-Bro kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2018-05-18, KS 18/0035.  

11.  Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i 
Upplands-Bro kommun 
KS 18/0468 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar 
(senast uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs. 

2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 
1 april 2020.  

12.  Lokalbehovsrapport 2020 
KS 20/0106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den 
som underlag till budget 2021. 
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13.  Svar på medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 
KS 18/0464 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande: 

• Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn 
arbetat fram förenklade processer för föreningar att söka 
olika bidrag från kommunen, däribland bidraget Snabb Slant. 

• Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett 
särskilt ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med 
koppling till det nyetablerade ungdomsrådet bereds i 
samband med budgetarbetet inför 2021. 

14.  Kommunens åtagande i samband med 10-mila 2020 
KS 19/0721 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att godkänna och 
underteckna samarbetsavtal med 10MILA 2020 där kommunens 
åtagande i form av sponsring får uppgå till som mest 100 000 kr 
samt innebära övriga åtaganden i form av exempelvis upplåtelse av 
lokaler, vatten och personella resurser som kan anses vara rimliga i 
förhållande till sponsringens syfte. 

15.  Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) gällande 
utredning av kallelser till utbildning 
KS 19/0650 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontoret 

redovisning av vidtagna åtgärder som svar på Erik Karlssons 
(V) frågeställningar och krav. 

2. Officiella inbjudningar till kommunövergripande aktiviteter 
till förtroendevalda ska gå via Upplands-Bro kommuns 
kanslistab. 
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16.  Fyllnadsval samhällsbyggnadsutskottet 
KS 18/0424 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser XX (SD) till ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

17.  Nytt direktiv till kommunens ombud vid föreningen 
Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma 
KS 20/0034 

Förslag till beslut 
Nytt direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-
Lillsjöns fiskevårdsområdesstämma om att nominera följande med 
förordnande på två år till styrelsen för Örnäs-Lillsjöns 
fiskevårdsområde:  

• till ledamot: Tommy Öberg 

• till ersättare: Maria Elfström. 

Rapporter 

Kommundirektörens rapporter 
• Trygghet och säkerhet 
• Smittskydd 
• Almedalen 
• Näringslivsgalan 
• Kommunens nya podd "Bättre tillsammans - hållbart, helt enkelt" 
• Information från bolagen 
• KPMG - Genomlysning av Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 
• Kilenkrysset 
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Delegationsbeslut 
1. Utfärdande av fullmakt 
2. Nytt delegationsbeslut 
3. Avslagsbeslut begäran om allmänna handlingar 
4. Delegationsbeslut - anställning 
5. Utfärdande av fullmakt 
6. Delegationsbeslut Juridiska tjänster 
7. Avskrivning av kundfodran 
8. Avskrivning kundfodran 
9. Ordförandebeslut från Kommunstyrelsens ordförande angående 

utbildning 
10. Ordförandebeslut Kommunstyrelsens ordförande - Mälartinget 2020 
11. Delegationsbeslut Juridiska tjänster 
12. Tillförordnad Utbildningschef 16 - 17 april 2020 
13. Avskrivning kundfodran VA 
14. Mottagande och underskrift av delgivningskvitto 
15. Vidaredelegering av delegationsrätt inom Samhällsbyggnadskontoret 
16. Fullmakt Sätrabäcken 
17. Tillförordnad kommundirektör 26 februari - 1 mars 2020 

Anmälningar 
1. Inbjudan till konferensen "Den första som såg mig var en gängledare" 

17/2 Fryshuset 
2. Inbjudan från SKR - Demokratidagen 2020 den 21 april i Stockholm 
3. Inbjudan - Nominera ert bidrag till Klimatkommunernas tävling Steget 

Före! 
4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 3 

december 2019 - Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 
2020 

5. Utbildningsnämndens beslut § 4 - Svar på medborgarförslag om att 
syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas 

6. Protokoll från Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro 
kommuner, 2019-12-17 

7. Remissvar - Stockholms ungdomsmottagningar - Överenskommelse 
mellan region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län 

8. Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 
2020-01-14 

9. Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB, 2020-01-14 

10. Information om årsstämma i Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
11. Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i styrelsen för Storsthlm, Fredrik 

Kjos 
12. Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan 

staten och SKR om Psykisk hälsa 2020 
13. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2020-01-17 
14. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 

januari 2020 - Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
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15. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 
januari 2020 - Intern kontroll 2020 

16. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

17. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 30 
januari 2020 - Verksamhetsberättelse 2019 

18. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 30 
januari 2020 - Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Bygg- 
och miljönämnden 

19. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 30 januari 2020 - Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

20. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 30 januari 2020 - Intern kontrollplan 2020 

21. Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp 2019-12-16 
22. Protokoll från Centrala samverkansgruppen Cesam 2019-10-07 
23. Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen  
24. Protokoll från sammanträdet 2019-04-02, Upplands-Bro 

Kommunföretag AB 
25. Protokoll från sammanträdet 2019-12-17, Upplands-Bro 

Kommunföretag AB 
26. Protokoll från Kommunledningskontorets Samverkansgrupp 2020-01-

27 
27. Meddelande (4/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan 

staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025 
28. Cirkulär 20:04 från SKR - Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och 

en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14  
29. Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse om 

äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 
30. Inbjudan - Master Class: Modeller som stöd vid medborgardialog i 

samhällsbyggnad 
31. Kallelse till Mälardalsrådets sammanträde 7-8 maj 2020 

 

Fredrik Kjos (M) 
Ordförande 
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