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Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Genom Teams och i Gemaket, 2020-05-27 14:00 – 15:13

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter på distans

Fredrik Kjos, ordförande (M)
Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Mary Svenberg (S)
Annika Falk (S)
Sara Ridderstedt (MP)
Katarina Olofsson (SD)
Jan-Erik Björk (KD)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare på distans

Claus Engström (SD)
Catharina Andersson (S)
Närvarande ersättare på distans

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Christina Brofalk (C)
Göran Malmestedt (M)
Sven-Inge Nylund (S)
Juan Chacon (S)

Martin Normark, 1:a vice ordförande (L)
Närvarande ersättare
Anders Åkerlind (M)
Marcus Sköld (M)
Hans Åberg (L)
Tomas Carneheim (V)
Lisbeth Waern (M)
Erik Karlsson (V)

Camilla Janson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Jan Stefanson (KD)

Kommunledningskontoret 2020-06-02
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 67 - 88

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

...................................................................
Fredrik Kjos (M)

Justerare

...................................................................
Camilla Janson (S)

..................................................................
Jan Stafanson (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Datum för anslags
uppsättande:
Förvaringsplats för protokoll:

2020-06-02

Datum för anslags nedtagande:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Sanna Ajaxén

2020-06-23

Övriga deltagare

Övriga deltagare på distans

Justerandes sign

Ida Texell – Kommundirektör
Sanna Ajaxén – Kommunsekreterare
Linda Edgren - tf. Samhällsbyggnadschef
Sara Lauri – Kanslichef
Anders Nilfjord – Ekonomichef
Ulrika Gyllenberg – Avdelningschef övergripande samhällsplanering,
Susanna Evert – Samhällsplanerare, § 67 - 70
Katarina Rosik Ekroth – Kommunjurist §§ 67 - 77
Karin Haglund - Kommunsekreterare
Helena Austrell – Politisk sekreterare Socialdemokraterna

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av dagordning
Socialdemokraterna väcker ett ärende som läggs till på dagordningen som
beslutspunkt § 85 Ledamotsinitiativ - Barn i Upplands-Bro ska ha närhet till
trygga lekmiljöer – var de än bor i kommunen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (41)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 67

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för
Kungsängens tätort - Samråd
Dnr KS 15/0261

Beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för
hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka
kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden.
Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och
visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av
kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020

Utdragsbestyrkande
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•

Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för
Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.

•

Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av
Kungsängen den 25 september 2013 § 123.

•

Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

•

Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019.

•

Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018.

•

Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.

•

PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019

•

Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.

•

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.

•

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enligt remisslista.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för Bro tätort Samråd
Dnr KS 18/0015

Beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med
tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro
torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver
tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i
ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för
utveckling av kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020

•

Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro
den 31 januari 2018 § 2.
Utdragsbestyrkande
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•

Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

•

Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro,
WSP, 2019.

•

Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.

•

Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019.

•

PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

•

PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019

•

Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.

•

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.

•

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med
tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enligt remisslistan.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Yttrande över samråd 400kV luftledning
Hamra-Överby
Dnr KS 19/0506

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
gällande svenska kraftnäts samrådsförslag 400 kV-ledning HamraÖverby som sitt eget yttrande.
2. Yttrandet kompletteras och revideras med Sverigedemokraternas tillägg
och korrigeringar.
3. Yttrandet kompletteras med Socialdemokraternas tillägg.

Sammanfattning
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun,
Stockholms län. Den planerade ledningen ersätter den transmissionsnätsledning
för 220 kV som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät
gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det växande behovet av
el i Stockholmsregionen.
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över det samrådsunderlag från
Svenska Kraftnät som ligger till grund för fortsatt tillståndsansökan.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 maj 2020

•

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 11 maj 2020

•

Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan
Hamra och Överby - Svenska kraftnät april 2020
Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
gällande svenska kraftnäts samrådsförslag 400 kV-ledning Hamra-Överby som
sitt eget yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att följande
korrigeringar och tillägg ska göras på andra sidan i förslaget till yttrande:
Utredningskorridoren varierar i bredd mellan 200-400 meter. I vilken
omfattning kan kommunen påverka val av dragning inom denna korridor? Av
underlaget så framgår inte med tydlighet var eventuella stadigvarande
bostäder finns inom utredningskorridoren. Detta bör måste förtydligas.
Vid framdrift genom områden norr om Lejondalssjön genom Näshagen och
Långvreten samt vid andra delar av utredningskorridoren där
kommuninnevånarnas intressen påverkas negativt av ledningsdragningen, så
förordar kommunen enbart förläggning av markkabel.
Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående förslag.
Camilla Janson (S) stödjer ovanstående förslag samt yrkar för
Socialdemokraternas räkning på följande tillägg:
”En konsekvensanalys av miljöpåverkan i området i sin helhet (boende, natur,
trafik, djur mm) kopplat till eventuella framtida verksamheter måste göras.
Det handlar om föreslagna verksamheterna som Jehanders utbyggnad av
bergtäkt, rötslamanläggning från Käppala, utbyggnad av Högbytorp, Svea
Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med
vardera 800 personer, vilket även det kommer att innebära ännu mer
skjutövningar.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två tilläggsyrkanden,
ett från Sverigedemokraterna och ett från Socialdemokraterna. Han frågar först
om Kommunstyrelsen kan besluta enligt kontorets förslag till beslut och finner
bifall. Ordförande frågar sedan om Kommunstyrelsen kan godkänna
Sverigedemokraternas ändrings- och tilläggsyrkande och att Kommunstyrelsen
antar det som sitt eget, han finner bifall. Därefter frågar ordförande om
Kommunstyrelsen kan godkänna Socialdemokraternas tilläggsyrkande och att
Kommunstyrelsen antar det som sitt eget, han finner bifall. Kommunstyrelsen
fattar beslut enligt kontorets förslag till yttrande med Sverigedemokraternas
ändringsförslag och tillägg samt Socialdemokraternas tillägg.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Svenska kraftnät

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken
2020/2021 (T21)
Dnr KS 20/0162

Beslut
Upplands-Bro kommun yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 maj 2020.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2020 (T21) och har skickat ut en
bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har tagits fram i
samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala
bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna. Ytterligare
utredning av förslagen kommer att göras innan beslut och med hänsyn till
regionens ekonomi kommer inte alla förslag i länet att kunna genomföras.
För Upplands-Bro övervägs utökad trafik på busslinje 558 till Brunna
industriområde och Livgardet, samt på busslinje 556 söder om järnvägen i Bro.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 3 maj
2020. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra
synpunkter på kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2020

•

Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2020/2021 (T21) den 10 februari 2020

•

Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T20 december 2019 – december 2020, den
11 november 2019

Förslag till beslut
Upplands-Bro kommun yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 maj 2020.

Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 71

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Omfördelning av projektbudget,
Kungsängens torg
Dnr KS 20/0370

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2. Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i
Kungsängen etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000
tkr är ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut
den 12 februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3
395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat
projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i
samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.
Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021. Tidplanen för projektet är beroende av hur
arbetena för VA går eftersom gång- och cykelvägen kommer byggas vart
eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS
18/0074)

•

Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS
19/0717)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 72

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0371

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor,
enligt krav i miljöbalken.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner.
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har
beaktats.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att,
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020

•

Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2020

•

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020
Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Tekniska nämnden
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 73

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Övertagande av väghållarskap,
Ådövägen (väg AB903)
Dnr KS 20/0394

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.
2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med
innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för
väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april
2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig
tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid
ovan angivet datum.
3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart.

Sammanfattning
Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av
kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog, är det nödvändigt att
förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta
under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för
sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av
kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt
vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för
campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i
dessa detaljplaneprojekt.
Iståndsättningsåtgärder
Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan övertagande utföra en
gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för att definiera det behov
av upprustning som behöver göras av vägen i samband med ett överlämnande.
Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. Samtliga åtgärder som
dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av Trafikverket.
Trafikverket ska verka för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut
om överlämnande av vägen vunnit laga kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars
2020

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020

•

Kartbilaga 1

•

Kartbilaga 2

•

Driftkostnadsutredning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.
2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med
innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för
väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april
2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig
tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid
ovan angivet datum.
3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Trafikverket, handläggare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 74

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Länsövergripande överenskommelse
hemlösa
Dnr KS 20/0359

Beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2006 gemensamma bestämmelser för
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. År 2018 gjordes en översyn av
överenskommelsen där det framkom att det fanns behov av att förtydliga vissa
delar av överenskommelsen i syfte att minska risken för olika tolkningar
mellan kommuner. Det fanns även ett behov av att anpassa överenskommelsen
till en förändrad utsatthet på bostadsmarknaden.
Den 5 mars 2020 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna
i Stockholms län att anta reviderad överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Kommunerna ska senast den 30 juni 2020 meddela sina ställningstaganden till
Storsthlm. Socialnämnden fattade den 2 april beslut om att rekommendera
Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen mellan kommuner i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020

•

Socialnämndens protokollsutdrag den 2 april 2020

•

Bilaga 1 - Rekommendation Storsthlm överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa,
rekommendation

•

Bilaga 2 - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Beslutet skickas till:
•
•
•
Justerandes sign

Storsthlm senast den 30 juni 2020, registrator@storsthlm.se
Socialchef
Enhetschef vuxen, myndighetsenheten
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 75

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Definition av elitnivå i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0399

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande definitioner av begreppen
”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening
•

En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå
•

Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.

•

De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.

•

För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer för särskilt stöd till
elitidrottsföreningar. I riktlinjerna framgår att det ekonomiska stödet kan sökas
av föreningar som i samband med elitseriespel belastas med ökade kostnader.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag på definitioner som ska gälla
i Upplands-Bro kommun för begreppen ”elitnivå” och ”elitidrottsförening”
Definitionerna ska vägleda Kommunstyrelsen vid beslut gällande ansökningar
om särskilt stöd till föreningar på elitnivå och komplettera riktlinjerna för
särskilt stöd till elitidrottsföreningar.
Även kommunens sponsringspolicy förtydligas genom beslut om dessa
definitioner och därmed bedömning och beslut gällande ansökan om sponsring.
Kommunledningskontoret välkomnar ett förtydligande av begreppen ”elitnivå”
och ”elitidrottsförening”. Tydligare definitioner hjälper föreningslivet i
Upplands-Bro kommun att skaffa sig en uppfattning om vilka föreningar som
det särskilda stödet för elitidrottsföreningar riktar sig till. De bidrar till en mer
likvärdig bedömning och mer effektiv handläggning av ansökningarna.
Kommunstyrelsen kan på så sätt fatta mer välgrundade beslut. Att
definitionerna även bidrar till ökad tydlighet gällande sponsring är också
positivt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020.

•

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars
2020.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020.

•

Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar.

•

Sponsringspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande definitioner av begreppen
”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening
•

En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå
•

Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.

•

De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.

•

För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 76

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Grafisk profil
Dnr KS 19/0628

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil
för digitala plattformar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Sammanfattning
Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska
profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger
samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att
Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig
avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb,
e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att
stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart UpplandsBro – kommunen som ger plats.
Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli
tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en
tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och
rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare
och att kommunens varumärke stärks.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att
sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut
fattas i Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet har nu haft möjlighet att yttra
sig i ärendet.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020

•

Grafisk profil

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil
för digitala plattformar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Beslutet skickas till:
•
•
•
•

Justerandes sign

Kommundirektör
Kommunikationschef
Kontorschefer
Kommunala tillgänglighetsrådet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 77

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Antagande av OPF-KL 18
Dnr KS 20/0128

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14.

Sammanfattning
År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att
modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Bestämmelserna har reviderats och en ny version har arbetats fram, OPFKL18. Bestämmelserna i den nya versionen är mer heltäckande och erbjuder ett
bättre skydd. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun
och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020

•

Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

•

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14.

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

•

Samtliga nämnder

•

Personalstaben

Utdragsbestyrkande

24 (41)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 78

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Uppföljning intern kontroll 2019
Dnr KS 20/0250

Beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att uppföljningen
av nämndernas och bolagens interna kontrollplaner 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern styrning och kontroll ska
nämnderna och bolagsstyrelserna årligen rapportera sin uppföljning av arbetet
med intern styrning och kontroll till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen av kommunen.
Därutöver ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa en tillfredställande
intern styrning och kontroll av de verksamheter som de är direkt ansvariga för
samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av
den interna styrningen och kontrollen i sina verksamheter. Kommunstyrelsen
ansvarar för att upprätta en övergripande organisation för arbetet med den
interna styrningen och kontrollen. Samtliga nämnder samt bolagsstyrelser för
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har upprättat
och följt upp interna kontrollplaner för 2019.
2018-års uppföljning presenterades i en gemensam struktur för första gången
men upprättandet av planerna varierade delvis vad gäller arbetssätt. 2019-års
interna kontrollplaner var de första som togs fram av samtliga nämnder och
bolag via en gemensam struktur för risk- och sårbarhetsanalys i
verksamhetssystemet Stratsys. Till de risker som prioriterats hos respektive
nämnd och bolagsstyrelse vid risk- och sårbarhetsanalysen har det planerats
kontrollmomentet och/eller åtgärder. En sammanställd uppföljning av samtliga
planerade kontrollmoment och åtgärder presenteras i ärendets bilaga.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2020

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att uppföljningen
av nämndernas och bolagens interna kontrollplaner 2019 godkänns.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande

25 (41)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 79

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Förvaltade stiftelsers bokslut 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.
Stiftelserna är nu registrerade och avregistrering och upplösning av stiftelserna
kommer att ske under 2020.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2019.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 80

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen
Dnr KS 20/0421

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Anderson (S) deltar ej i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra
månader med prognos för helåret 2020 gällande Kommunstyrelsen.
Resultatet för årets första fyra månader är + 10,9 miljoner kronor i förhållande
till budgeten. Prognosen för helåret 2020 är + 8,0 miljoner kronor. Överskottet
förklaras framförallt av beräknade exploateringsintäkter.
Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde
fram till en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och
Upplands-Bro. I slutet av februari beslutades om krisledning för
organisationen. Under våren har krisen medfört ett omfattande samarbete inom
kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm och med
regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och bibehålla
samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för att
säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och
trygghet öka. I februari invigdes Trygghetcentra i Brohuset och fokus för
trygghetsarbetet är bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten
och olika aktörer.
Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och
Bro tagits fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga
utvecklingen för ett hållbart Upplands-Bro.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19

•

Tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 81

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Tertialrapport 1 med delårsbokslut
januari till april för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0422

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.

Särskilda uttalanden

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina
Anderson (S) deltar ej i beslutet.
Katarina Olofsson (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldreoch omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3
mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr.
Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4
mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och
Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade
underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade
kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka
ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer
att ske.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19

•

Tertialrapport 1 för Upplands-Bro kommun
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga nämnder och koncernbolag

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Sammanträdestider 2021 för
Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
Dnr KS 20/0400

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen
in till budgetdialog.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska
upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste
mån lagts utanför skollov.
Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina
arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning
besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordförande,
om det föreligger särskilda skäl för det och efter samråd med vice ordförandena
får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, tiden eller platsen för
sammanträdet.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Kommunledningskontorets förslag på tider
Kommunstyrelsens
beredning kl. 08:30

Kommunstyrelsens
sammanträde kl. 14:00

Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 18:30

27 januari

3 februari

17 februari

10 mars

17 mars

31 mars

7 april

14 april

28 april

19 maj

26 maj

9 juni – sammanträder
kl. 17:00

18 augusti

25 augusti

8 september

22 september

29 september

13 oktober

20 oktober

27 oktober

10 november

24 november

1 december

15 december

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen
in till budgetdialog.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Entledigande av Claus Engström (SD)
som ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet
Dnr KS 18/0424

Beslut
Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har den 25 januari 2020 lämnat in en begäran om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott.
Ärendet har lyfts vid tidigare sammanträden men skjutits upp.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020.

Förslag till beslut
Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valde
Samhällsbyggnadsutskottet
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 84

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Inventeringsbeslut bostadsproduktion
Kokillbacken
Dnr KS 20/0417

Undantagen enligt sekretess. 19:3 Upphandling, 19 kap 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Ledamotsinitiativ - Barn i Upplands-Bro
ska ha närhet till trygga lekmiljöer – var
de än bor i kommunen
Dnr KS 20/0464

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet.

Sammanfattning
Annika Falk (S) väcker ett ärende till Kommunstyrelsens sammanträde den 27
maj genom ledamotsinitiativ med ett uppdrag till kommundirektören att se över
och återkomma med förslag om förutsättningarna att skapa trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen.

Beslutsunderlag
•

Ledmotsinitiativ Kommunstyrelsen den 27 maj 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att Kommunstyrelsen uppdrar
kommunledningskontoret att bereda ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet överlämnas till
Kommunledningskontoret för beredning. Han frågar om Kommunstyrelsen kan
besluta enligt detta och finner bifall.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
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PROTOKOLL
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§ 86

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Rapporter

Kommundirektörens rapporter
Trygghet och säkerhet
Ida Texell, kommundirektör informerar Kommunstyrelsen om:
•
•
•
•

•
•
•

Polisen har de senaste dagarna gjort ingripanden och arbetat intensivt
eftersom det har funnits oroligheter.
Flertalet bilbränder med skador på 18 bilar under natten mellan den 26
och den 27 maj.
En väska hade placerats utanför kommunhuset tidigt under morgonen
den 27 maj.
Nationella bombskyddet kallades till platsen för att undersöka föremålet
och stora delar av centrala Kungsängen spärrades av samtidigt som
boenden uppmanades att stanna inomhus.11:15 konstaterades det att
föremålet var ofarligt.
Kommunens inställning efter händelseförloppet är att upprätthålla
ordning och att dessa brott inte är accepterat.
Den polisiära närvaron förstärks och kommunen har en god och tät
dialog med polis. Polisutredning pågår och polisen har olika spår de
arbetar med.
Kommunen har under den senaste tiden arbetat aktivt med att öka
tryggheten och säkerheten i kommunen genom exempelvis:
- Nytt verktyg – Embrace som används för fakta, analys och
lägesuppföljningar i frågor rörande trygghet och säkerhet.
- Snabbare lagföring av unga – samverkansöverenskommelse.
- Trygghetsarbetet i egen regi – Egna fältare ökad bemanning kvällar,
nätter och helger.

Samhällsbyggnadschefens rapport
Petersbergsvägen
Linda Edgren, tf. samhällsbyggnadschef informerar Kommunstyrelsen om:
•

En presentation över arbetet med tunnlar på Petersbergsvägen. Hon
förklarar bland annat bakgrunden till projektet, komplikationer, status
nu, planer framåt med mera.

Avtackning

Kommunstyrelsen avtackar Ulrika Gyllenberg, avdelningschef övergripande
samhällsplanering som avslutar sin tjänst i kommunen. Kommunstyrelsen
hoppas på fortsatt framtida samarbeten med Ulrika och önskar henne lycka till!
Justerandes sign
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§ 87

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Delegationsbeslut

1.

Beslut om granskning av detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens kyrkby
2:131 m.fl.)

2.

Svar på grannhörande - Bygglov för uppförande av plank, BYGG.2020.75

3.

Svar på grannhörande - Bygglov för nybyggnad av bostadshus, Ekhammar
4:214, BYGG.2020.104

4.

Svar på grannhörande - Tidsbegränsat bygglov för uppförande av
modulbyggnader KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:288, BYGG.2020.111

5.

KS 20/0039-59 - Grannhörande - Bygglov för inglasning av uterum,
Finnsta 1:171, BYGG.2020.114

6.

Svar på grannhörande - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
modulbyggnad, Bro-Råby 3:129, BYGG.2020.113

7.

Yttrande till JO - klagomål långsam handläggning begäran om allmän
handling

8.

Beslut direktupphandling av handelsutredning för Kungsängens centrum

9.

Timersättning för frivilliga i samband med det nya coronaviruset

10.

Ordförandebeslut - val av ombud till Årsstämma- AB vårljus

11.

Svar på grannhörande - Förhandsbesked för nybyggnad av asfaltverk,
Håbo Häradsallmänning S:1, BYGG.2019.278

12.

Yttrande SOU 2019:63 - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

13.

Ordförandebeslut om att inleda ramavtalsupphandling av mark- och
anläggningsentreprenader

14.

Avskrivning kundfordringar

15.

Ordförandebeslut avseende skolluncher på lokala restauranger

16.

Beslut om tillförordnad kontorschef för utbildningskontoret sommaren
2020

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Anmälningar

1.

Åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen - Sveriges kulturliv har
lamslagits på grund av coronaviruset (Covid-19)

2.

Tekniska nämndens beslut § 8 - Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden
2019

3.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 13 - Budgetunderlag 2021
med planering för 2022-2023 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

4.

Utbildningsnämndens beslut § 23 - Budgetunderlag 2021 med planering
för 2022-2023 Utbildningsnämnden

5.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1 - Verksamhetsberättelse 2019

6.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2 - Verksamhetsplan 2020 Kulturoch fritidsnämnden

7.

Tekniska nämndens beslut § 20 - Omfördelning av investeringsmedel från
2019 till 2020

8.

Protokoll från Österhöjdens Garage AB styrelsemöte 2019-01-21

9.

Protokoll från Österhöjdens Garage AB styrelsemöte 2019-12-16

10.

Rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2019

11.

Cirkulär 20:17 från SKR- Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala
tjänstepensionsavtalen m.m.

12.

Mälardalsrådets nya rapport om bristen på samhällsbyggare inom
infrastruktursektorn

13.

Skrivelse från Vårdföretagarna - Säkra kapaciteten i kommunens hemtjänst

14.

Hemställan till kommunen angående Coronaviruset

15.

MSB 2020-05374-1 - Ny föreskrift om omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

16.

Regeringsbeslut - Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid19, S2020/02681/FS

17.

SKR:s hemställan - om ändring i förordning SFS 2020:293

18.

Protokoll från sammanträdet den 19 februari 2020, Kommunalförbundet
Norrvatten, NV2020-018-5

19.

Säkerhetspolisen Årsbok 2019
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

20.

Tekniska nämndens beslut § 21 - Underlag till budget 2021

21.

Vårdförbundets budgetyrkande inför 2021

22.

Cirkulär 20:19 från SKR - Överenskommelse om avvikelse från lag och
avtal gällande hantering av semester för semesteråret 202

23.

Cirkulär 20:21 från SKR - Feriearbete/Sommararbete 2020

24.

Cirkulär 20:18 från SKR - 2020 års ekonomiska vårproposition och
Vårändringsbudgeten för år 2020

25.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 2, 2020 - I nöden prövas vännen

26.

Svenska Ridsportsförbundet informerar - Coronapandemin påverkar
ridsporten

27.

Protokoll från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB,
sammanträde 2020-03-24

28.

Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2020-03-26

29.

Inbjudan till Inspirationsdag (den 5/5) inför den lokala naturvårdens dagar
år 2020

30.

Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 15 april
2020

31.

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 17 - Underlag till budget 2021
Kultur- och fritidsnämnden

32.

Handlingar inför Mälarens vattenvårdsförbunds årsmöte 2020 Per
Capsulam

33.

Cirkulär 20:22 från SKR - Överenskommelse om partsgemensamma
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och
HÖK 18

34.

Cirkulär 20:23 från SKR - Ändringar i Allmänna bestämmelser och
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

35.

Cirkulär 20:24 från SKR - Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR m.m.

36.

Cirkulär 20:20 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023

37.

Akademikerförbundet SSRs arbetsmiljökrav med anledning av pandemin
Covid-19

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-05-27

38.

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB: Vägledning som stöd för
inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete, Del 1

39.

Revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen

40.

Påminnelse: Inbjudan - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium,
26 maj 2020

41.

Kungörelse om sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 19
maj 2020

42.

Protokoll Utbildningkontorets Samverkansgrupp, 2020-04-24
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