KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2019-11-20

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 27 november 2019, kl:17:00
Plats: Stora Scen, Kulturhuset, Kungsängen
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 25 november
2019. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.
Frågor kan också ställas till Kommunfullmäktiges presidium precis innan
frågestunden börjar den 6 november 2019. Dessa frågor ska, om de inte
omedelbart kan besvaras, besvaras vid nästföljande fullmäktigesammanträde.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Lisbeth Waern (M) och Sven-Inge Nylund (S)
Dag för justering, förslag: tisdag den 3 december 2019, kl.10:00

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 2020 - med planering
för 2021-2022
KS 19/0008
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60

2.

Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 20212022 inklusive driftbudget, investeringsbudget och
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M),
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 13 november 2019.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och
Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019.

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
13 november 2019.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
och nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av
fullmäktige i budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslag 13 november 2019.

6.

Uppföljning under 2019 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 2020.

8.

Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta
upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt
75 mnkr.

9.

Kommunstyrelsen får under 2020 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.
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2.

Interpellation om att anlägga en gång- och cykelväg
mellan Håbo-Tibble och Bro
KS 19/0601
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

3.

Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
KS 19/0551
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
fastställa förslag till:
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:808),
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av
solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 §
strålskyddsförordningen (2018:506),
c. Föreskrift om avgift för tillsyn av
sprängämnesprekursorer med stöd av 19 § lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer.
d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 §
miljöbalken (1998:808), med undantag av att avgift
inte uttas för handläggning av anmälan från
fastighetsägare om att på fastigheten kompostera
annat hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om
avgift eller om nedsättning eller eftersänkande av
avgift.
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna
upp fasta avgifter och timtaxan med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
fastställa att samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och
med 1 januari 2020.
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4.

Delårsbokslut januari - augusti 2019
KS 19/0007
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos
godkänns.

5.

Riktlinje för övergripande styrdokument
KS 19/0566
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro
kommun antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta
fram erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna
verkställas och följas.

6.

Val av ny ersättare i Valnämnden efter Monica
Nordebo (L)
KS 19/0555
Förslag till beslut
XX (L) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Monica Nordebo
(L).

7.

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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8.

Förordnande av ombud enligt
begravningsförordningen
KS 18/0341
Förslag till beslut
Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX.

9.

Val av ersättare i Socialnämnden 2019-2022
KS 18/0504
Förslag till beslut
Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD).

10. 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)
.

11. Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg
(V)
KS 19/0166
Förslag till beslut
Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX.

12. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
efter Helena Lundgren (SD)
KS 19/0194
Förslag till beslut
Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD).
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13. Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Jan Westin (S)
KS 19/0562
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan
Westin (S).

14. Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage
AB efter Andrea Andersson
KS 19/0238
Förslag till beslut
Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX.

Anmälningar
1. Tekniska nämndens beslut § 88 - Sammanträdestider för Tekniska
nämnden 2020
2. Tekniska nämndens beslut § 81 - Medborgarförslag om parkbänkar i
Tibble/Lillsjö-området
3. Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom
Upplands-Bro kommun
4. Tekniska nämndens beslut § 80 - Medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen i Bro
5. Synpunkter från föreningen Hela Sveriges Järnväg adresserat till
samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
6. Tekniska nämndens beslut § 83 - Förslag till ny taxa för upplåtelse av
offentlig plats
7. Tekniska nämndens beslut § 87 - Nya parkeringsavgifter i Kungsängen
8. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 44 - Förslag till
organisationsförändring för Daglig verksamhet
Anders Åkerlind (M)
Ordförande
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