TILLKÄNNAGIVANDE
Kommunfullmäktige
Datum

2021-02-10

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 17 februari 2021, kl. 18:30
Plats: Ekhammarscenen, distans via TEAMS och webb-TV
Ordförande: Anders Åkerlind (M)
Sekreterare: Karin Haglund
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.
Kl. 18:30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 15 februari
2021. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Fredrik Kjos (M) och Annelies Lindblom (V)
Dag för justering, förslag: torsdagen den 25 februari 2021, kl. 09:00.

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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Beslutsärenden
1.

Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) Användande av tillskott från Skolmiljarden
KS 21/0023
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

2.

Medborgarförslag om att anlägga en pumptrackbana
under motorvägsbron vid Kungsängens IP
KS 20/0859
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

3.

Medborgarförslag om att bygga en korthåls
discgolfbana i Brunna
KS 20/0860
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

4.

Medborgarförslag om ändrade hastigheter i
Kungsängen
KS 21/0110
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

2 (6)

TILLKÄNNAGIVANE
Kommunfullmäktige
Datum

2021-02-10

5.

Medborgarförslag om mer fokus på friluftsliv och
friskvård
KS 21/0062
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

6.

Rättviksmodellen - Ändring i föreskrifter om avgifter
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
KS 20/0706
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005,
200.4002, 50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till
timavgift.

7.

Ombudgetering av medel Tekniska nämnden
KS 20/0843
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

8.

Handlingsplan mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck
KS 20/0649
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat
våld och förtryck antas.
2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid
behov utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck.
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9.

Svar på motion om allmänhetens fråga
KS 18/0255
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

10. Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden
KS 21/0036
Förslag till beslut
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden.

11. Entledigande av Rolf Ringstrand (SD) som ersättare i
Tekniska nämnden
KS 21/0037
Förslag till beslut
Rolf Ringstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden.

12. Entledigande av Anette Nyberg (SD) som ersättare i
Äldre- och omsorgsnämnden
KS 21/0033
Förslag till beslut
Anette Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Äldre- och omsorgsnämnden.

13. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Anette Nyberg (SD)
KS 21/0033
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter
Anette Nyberg (SD).
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14. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Rolf Ringstrand (SD)
KS 21/0036
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Rolf Ringstrand (SD).

15. Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Rolf
Ringstrand (SD)
KS 21/0037
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Rolf
Ringstrand (SD).

16. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Daphne Frithiofsen (C)
KS 20/0025
Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daphne
Frithiofsen (C).

17. Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M)
KS 20/0026
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Gulnara Gataullina (M)

18. Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping
KS 21/0067
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser XX (8 st.) till huvudmän som
representanter för insättarna i Sparbanken Enköping till och med
Sparbankens årsstämma 2025, enligt bestämmelserna i 4 § i
Sparbanken Enköpings reglemente.
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Granskningsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Anmälningar
1. Svar på allmänhetens fråga gällande avgift för förskoleplats under
Coronapandemin
2. Svar på allmänhetens fråga gällande platser på boendet Lillsjö Badväg
3. Motion om att utveckla Kulturskolan i Upplands-Bro kommun
4. Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola
5. Motion om modell som belyser företagsperspektiv i beslut som
kommunen fattar
6. 19 stycken nomineringar till "Årets Upplands-Broare 2020"
7. Tekniska nämnden beslut § 117 Svar på medborgarförslag om att
analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem
8. Tekniska nämnden beslut § 118 Svar på medborgarförslag om
bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen.
9. Tekniska nämnden beslut § 119 Svar på medborgarförslag om
lekplatser vid Jursta Hage.
10. Tekniska nämnden beslut § 120 Svar på medborgarförslag om
parkeringsförbud längs trottoar, Målarvägen 3-7.
11. Tekniska nämnden beslut § 123 Svar på Medborgarförslag om ny
bussgata på Skolvägen i Kungsängen
12. Tekniska nämnden beslut § 122 Svar på medborgarförslag om att
ersätta de stora julkulorna på Kungsängens torg med en julgran
13. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 2-17-0--20 Rapportering av ej verkställda beslut och verkställda beslut per den 31
oktober 2020
14. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag
15. Skrift från SKR - Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och
praktisk hantering
Anders Åkerlind (M), ordförande
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