TILLKÄNNAGIVANDE
Kommunfullmäktige
Datum

2020-11-11

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 11 november 2020, kl. 17:00 (obs tiden!)
Plats: Ekhammarscenen och på distans via TEAMS
Ordförande: Anders Åkerlind (M)
Sekreterare: Karin Haglund
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.
Kl. 18:30 görs paus för frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen
lämnas in till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 9
november 2020. Saknas frågor fortsätter sammanträdet utan avbrott.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Jan-Erik Björk (KD) och Andreas Persson (SD)
Dag för justering, förslag: torsdagen den 19 november 2020, kl. 15:00

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.

Övergripande mål och budget 2021 med planering för
2022 – 2023
KS 20/0363
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 20222023 inklusive driftbudget, investeringsbudget och
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M),
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 28 oktober 2020.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och
Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med
dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin
Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag
28 oktober 2020.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
och nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd
styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta
fram detaljanvisningar till nämnderna.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021.
8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt
75 mnkr.
9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter
eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram
om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och
kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven.
10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i
enlighet med bilaga 2
Kommunfullmäktige beslutar för egen del
Kommunfullmäktige fastställer budget 2021 för kommunens
revision i enlighet med revisionens äskande.
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2.

Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut
KS 20/0639
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut
januari till april 2020.

3.

Revidering av avfallstaxa
KS 20/0699
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro
kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021.
2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av
övergången till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl,
under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som
respektive kund har den 1 september 2020.
3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med
förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.

4.

Revidering av Mät- och karttaxa
KS 20/0700
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1
januari 2021.
2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp
och enligt PKV-index.
3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0
för år 2021.
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5.

Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa
KS 20/0701
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus
indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för
2021, totalt 5,8 %.
2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering
enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021.
3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01
4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01,
2023-01-01 och 2024-01-01.
5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter
förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

6.

Upplands-Bro kommuns deltagande i ett
samordningsförbund
KS 20/0663
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt
utvidgning av Samordningsförbundet.
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7.

Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten
KS 20/0665
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år
2021.

8.

Redovisning av obesvarade motioner höst 2020
KS 19/0547
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020
godkänns.

9.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst
2020
KS 19/0548
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020
godkänns.

10. Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) som ersättare i
Tekniska nämnden
KS 20/0028
Förslag till beslut
Per-Erik Nordell (KD) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden.
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11. Entledigande av Gulnara Gataullina (M) som
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
KS 20/0026
Förslag till beslut
Gulnara Gataullina (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

12. Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som ersättare i
Kommunstyrelsen
KS 20/0022
Förslag till beslut
Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.

13. Entledigande av Börje Svensson (SD) som ledamot i
Tekniska nämnden
KS 20/0028
Förslag till beslut
Börje Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden.

14. Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik
Nordell (KD)
KS 20/0028
Förslag till beslut
XX (KD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik
Nordell (KD).

15. Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth
Waern (M)
KS 20/0022
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth
Waern (M).
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16. Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid
Alajbegovic (S)
KS 20/0022
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid
Alajbegovic (S).

17. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena
Åkerlind (M)
KS 20/0025
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena
Åkerlind (M).

18. Val av ny ersättare i Gymnasie- och
arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S)
KS 20/0026
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden
efter Linda Pettersson (S)

19. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Linda Pettersson (S)
KS 20/0027
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Linda Pettersson (S).

20. 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)
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21. Val av ny ledamot och ordförande i
Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M)
KS 20/0025
Förslag till beslut
1. XX (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Kaj
Bergenhill (M)
2. XX utses till ny ordförande i Utbildningsnämnden.

22. Val av ledamot i Tekniska nämnden efter Börje
Svensson (SD)
KS 20/0028
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Börje
Svensson (SD).

23. Val av begravningsförrättare
KS 19/0166
Förslag till beslut
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges
sammanträde när Kommunfullmäktiges valberedning presenterat ett
namnförslag till uppdraget som begravningsförrättare.

24. Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 20192022
KS 18/0508
Förslag till beslut
1. Till ledamot i Valnämnden utses XX (MP).
2. Till ersättare i Valnämnden utses XX (MP).

25. Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen
KS 18/0337
Förslag till beslut
Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX och XX.
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26. Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kaj
Bergenhill (M)
KS 20/0022
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kaj
Bergenhill (M)
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1. Motion om skidspår med konstsnö
2. Motion om badplats och park i Vållsvik
3. Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen Naturreservat
4. Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats
5. Äldre-och omsorgsnämndens beslut §42 - Medborgarförslag om att
kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år
6. Tekniska nämndens beslut § 84 - Svar på medborgarförslag om utegym
vid Lidl, Norrboda bostadsområde
7. Tekniska nämndens beslut § 82- Svar på medborgarförslag om att sätta
upp flera papperskorgar i Brunna.
8. Tekniska nämndens beslut §85 – Svar på Medborgarförslag om
införande av allmän årlig klippning av vägkanter
9. Tekniska nämndens beslut §86 – Svar på Medborgarförslag om att
namnge nya torget i Kungsängen till Oscar Sjölanders torg.
10. Tekniska nämndes beslut § 87 – Svar på Medborgarförslag om att
namnge den del av Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och
Gamla Landsvägen till Jennie Sjölanders väg.
11. Tekniska nämndens beslut § 83 - Svar på medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård i Brunna
12. Tekniska nämndes beslut § 90 - Svar på Medborgarförslag om
miljöstation på Artistvägen.
13. Tekniska nämndens beslut § 91 - Svar på medborgarförslag om nytt
system för övrigt avfall.
14. Tekniska nämndes beslut § 89 - Svar på medborgarförslag om balplast
15. Tekniska nämndens beslut § 88 - Svar på Medborgarförslag om
namnändring av Pettersbergrondellen.
16. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40 - Svar på medborgarförslag om
att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro
17. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 31 - Förslag till
organisation för Arbetsmarknadsenheten
18. Upprop för det svenska landskapet
19. Inbjudan från SKR - Webbsänt seminarium för fullmäktiges presidium
20. Kultur-och fritidsnämnden § 48 Svar på medborgarförslag om att bygga
en anläggning för vattensporter som kräver draghjälp
21. Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 49 Svar på
medborgarförslag om att kommunen ska erbjuda brädspel, rollspel och
figurspelsmöjligheter i Kulturhuset
22. Kultur och fridsnämnden protokollsutdrag § 50 Svar på
medborgarförslag om duschar vid badplatser
Anders Åkerlind (M)
Ordförande
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