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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 16 december 2020, kl. 18:30 

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 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in 
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 16 december 
2020.  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Masoud Zadeh (M) och Katarina Olofsson (SD) 
Dag för justering, förslag:  fredagen den 18 december 2020, kl. 14:00 
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1.  

Beslutsärenden 

Interpellation om skärpt barnperspektiv i 
tjänsteskrivelser 
KS 20/0013 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

2.  Medborgarförslag om utökad vägskyltning i 
Norrbodaområdet 
KS 20/0661 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

3.  Medborgarförslag om installation av 
övervakningskameror vid återvinningscentralerna 
KS 20/0725 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

4.  Medborgarförslag om att uppföra gång och cykelväg 
från Rättarboda till Säbyholm 
KS 20/0737 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

5.  Medborgarförslag om utredning av buller och 
trafiksäkerhet på väg 902 
KS 20/0738 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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6.  Medborgarförslag om att bygga ett utegym vid 
Hällkana friluftsområde 
KS 20/0768 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

7.  Medborgarförslag om fler papperskorgar i kommunen 
KS 20/0773 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

8.  Medborgarförslag om att skapa en säkrare skolväg till 
Härneviskolan 
KS 20/0816 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 
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9.  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. 

10.  Svar på motion om att införa tvålärarsystem i 
Upplands-Bro kommun 
KS 17/0098 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett 
pågående arbete i och med införandet av den s.k. ”Upplands-
Bromodellen” vilken bedöms ge de önskade positiva effekterna som 
eftersträvas i motionen. 
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11.  Svar på motion om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön i vård och omsorg 
KS 18/0170 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård och 
omsorg anses besvarad. 

12.  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. 

13.  Partistöd 2021 
KS 20/0358 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 
granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2020 
godkänns. 

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för samtliga partier 
som uppfyller beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler 
för partistöd i Upplands-Bro kommun. 
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14. 

 

 

 

15.  

Allmänhetens frågestund 2021 
KS 20/0747 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Allmänhetens frågestund anordnas under 2021. 

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 
KS 20/0793 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
utses: 

2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
utses: 

3 Till ordförande utses: XX 
4 Till vice ordförande utses: XX 
5 Till andre vice ordförande utses: XX 

16.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB 
Upplands-Brohus 2021 
KS 20/0792 

Förslag till beslut 

6 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
7 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 
8 Till ordförande utses: XX 
9 Till förste vice ordförande utses: XX 
10 Till andre vice ordförande utses: XX 



 TILLKÄNNAGIVANDE 7 (9)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2020-12-09     

 

17.  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 
KS 20/0794 

Förslag till beslut 

11 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB utses: 

12 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter 
AB utses: 

13 Till ordförande utses: XX 
14 Till vice ordförande utses: XX 
15 Till andre vice ordförande utses: XX 

18.  Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med 
Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2021 
KS 20/0796 

Förslag till beslut 
1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands-

Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2021 för AB 
Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. 

19.  Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-
Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 
KS 20/0795 

Förslag till beslut 
XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB. 

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.  

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till 
ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB. 
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20. 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).

21. 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).

22. Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen
KS 18/0337

Förslag till beslut
Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges
sammanträde när Kommunfullmäktiges valberedning presenterat
namnförslag till uppdraget som ersättare i Lindströmska stiftelsen.

Anmälningar 
1. Motion om modell som belyser företagsperspektiv i beslut som 

kommunen fattar.
2. Motion om perspektivet om kommande generationer
3. Motion om att upprätta en handlingsplan för biologisk mångfald i 

Upplands-Bro kommun
4. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) - Gymnasieelevers skollunch 

vid hemundervisning vt 2021
5. Revisionsrapport - Översiktlig granskning av delårsrapport 2020
6. Revisionsrapport- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
7. Beslut från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 6 februari 

2018, Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet och 
Kungsängens IP

8. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 
december 2018 - Medborgarförslag - angående cykelbanor i Bro

9. Beslut från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde - Svar på 
medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och en vid 
Lillsjöbadet
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10. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden - svar på medborgarförslag om 
att utveckla motionsspåret i Bro och ge möjlighet till cykling i skogen 

11. Beslut från Kultur- och fritidsnämnden, svar på medborgarförslag om 
förlängd tid för badbryggorna i Stigstorp 

12. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag om fartkameror på 
Granhammarsvägen genom Brunna 

13. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag om att anordna en gång-, 
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs 

14. Tillbakadraget - medborgarförslag om belysning runt motionsspåret vid 
Livgardet 

 

Anders Åkerlind (M) 
Ordförande 
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