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Beslutsärende
1. Medborgarförslag om upphandling av återvinnings- och
kretsloppscentralerna i kommunen
KS 15/0788
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Tekniska nämnden
för beslut.

2. Medborgarförslag om utökade öppettider vid kommunens
återvinnings- och kretsloppscentraler

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

KS 15/0789
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Tekniska
nämnden för beslut.
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3. Medborgarförslag om ändringar i regelverket vid
kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
KS 15/0790
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Tekniska nämnden
för beslut.

4. Medborgarförslag om att anlägga minigolfbanor vid gamla
IP
KS 15/0791
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.

5. Medborgarförslag om ändringar på återvinningsstationen
på Begoniaslingan
KS 15/0797
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Tekniska
nämnden för beslut.

6. Enkel fråga om medborgarförslaget om hjälp till utsatta
EU-medborgare i Upplands-Bro kommun
KS 15/0806
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

7. Tjänsteskrivelse Taxor för tillsyn enligt miljöbalken
livsmedelslagen m fl till KS
KS 15/0770
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
Bygg- och miljönämndens förslag till:
•
•

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med stöd av 27
kap. 1 § Miljöbalken (1998:808),
taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen med
stöd av Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter,
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taxa för prövning och kontroll inom alkohollagens område med stöd av
8 kap. 10 § Alkohollag (2010:1622),
taxa för tillsyn inom tobakslagens område med stöd av 19 b §
Tobakslag (1993:581),
taxa för kontroll av handel med receptfria läkemedel med stöd av 23 §
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område med stöd
av 16 a § Strålskyddsförordningen, samt
taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer med stöd av 19 § Lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer

2. Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta att
•
•

Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om
nedsättning eller efterskänkande av avgift.
Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter
och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret
i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) hemsida i oktober månad.

3. Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige besluta att
• fastställa att taxorna ska gälla från och med den 1 januari 2016.

8. Delårsbokslut januari-augusti 2015 med helårsprognos
KS 15/0590
Förslag till beslut
Delårsbokslut för perioden januari – augusti 2015 godkänns

9. Budget 2016
KS 15/0628
Förslag till beslut
1. Skattesatsen för 2016 fastställs till 19:60.
2. Verksamhetsplan 2016 med budget för 2016 och inriktning för 20172018 inklusive driftbudget, investeringsbudget och
exploateringsbudget fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan
Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag
den 27 oktober 2015.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla
Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa
Edwards (C) förslag den 27 oktober 2015.
4. Inom balanskravsutredningen ianspråktas 5 000 0000 kronor av
tidigare reserverade medel i den Sociala investeringsfonden för år 2016
i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag den 27 oktober 2015.
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5. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag den 27 oktober 2015.
6. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och
upplåning om 20 mkr som beslutats av fullmäktige i budget 2014
kvarstår i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara
Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag den 27 oktober 2015.
7. Uppföljning under 2016 ska ske i enlighet med Camilla Janson (S), Jan
Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag
den 27 oktober 2015.
8. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som erfordras under 2016.

10. Förordnande av begravningsförrättare
KS 15/0626
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förordnar Marianne Kjellberg (V) som
begravningsförrättare.

11. Nominering av borgerlig vigselförrättare
KS 15/0778
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunstyrelsens ordförande Camilla
Janson, Iréne Seth och Yvonne Stein förordnas som borgerliga
vigselförrättare från och med den 1 januari 2016.

12. Investeringspolicy
KS 15/0784
Förslag till beslut
Investeringspolicy fastställs enligt kommunledningskontorets förslag per
den 19 oktober 2015.

13. Antagande av Kommunikationspolicy
KS 15/0739
Förslag till beslut
1. Förslaget till uppdaterad kommunikationspolicy antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.
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14. Personalpolicy
KS 15/0783
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till personalpolicy från den 25 september
2015 med redaktionella förändringar.

15. Kf § 103 Val av en ledamot och tre ersättare i
Lindströmska stiftelsen
KS 15/0505
Förslag till beslut
Val av tre ersättare till Lindströmska stiftelsen bordläggs.

16. Kf § 104 Val av två godemän enligt
fastighetsbildningslagen
KS 15/0506
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Åkerlind (M) till godeman enligt
fastighetsbildningslagen.

17. Kf § 108 Val av ny ledamot i Socialnämnden efter
Brandon Sekitto (MP)
KS 15/0750
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Coumba Sobel Fall (MP) till ny ledamot i
Socialnämnden.

18. Kf § 112 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB efter Sebastian Blomberg (MP)
KS 15/0766
Förslag till beslut
Val av ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter
bordläggs.
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19. Val av ledamöter till Upplands-Bro kommunföretag AB år
2016
KS 15/0800
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Kommunfullmäktige att
utse Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Fredrik Kjos (M),
Jan Stefansson (KD), Mait Johansson (M), Moslim Ali Akill (MP) och
Yvonne Stein (FP) till ledamöter i Upplands-Bro kommunfastigheter
AB under år 2016.
2. Anni Ullberg (S), Lars Axelsson (M), Mattias Peterson (C) utses till
suppleanter i Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2016.
3. Jan Stefansson (KD) utses som ordförande, Camilla Janson (S) som
förste vice ordförande och Fredrik Kjos (M) som andre vice ordförande
under år 2016.

20. Val av ledamöter och suppleanter till AB UpplandsBrohus under år 2016
KS 15/0802
Förslag till beslut
1. Birgitta Nylund (S), Tommy Svensson (S), Anna Norberg (MP),
Christina Brofalk (C), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M), Gunnar
Gredenman (FP) till ledamöter i AB Upplands-Brohus under år 2016.
2. Christian Kronsell (S), Jan-Erik Björk (KD) och Carl Tesch (M) utses
till suppleanter för AB Upplands-Brohus under år 2016.
3. Birgitta Nylund (S) utses till ordförande, Anna Norberg (MP) utses till
vice ordförande och Mait Johansson till andre vice ordförande i
styrelsen för AB Upplands-Brohus under år 2016.

21. Val av ledamöter och suppleanter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB för år 2016
KS 15/0803
Förslag till beslut
1. Helena Austrell (S), Lars Andersson (S), Margot Ågholm-Lindh (KD),
Ricard Koljo (C), Mait Johansson (M), Lars Axelsson (M) och Gunnar
Gredenman (FP) till ledamöter i Upplands-Bro kommunfastigheter AB
under år 2016.
2. Heléne Söderholm (S), Carl Tesch (M) utses till suppleanter för
Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2016.
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3.

Helena Austrell (S) utses till ordförande, Ricard Koljo (C) utses till vice
ordförande och Mait Johansson (M) utses till andre vice ordförande
under år 2016.

4.

Val av suppleant för Miljöpartiet under år 2016 bordläggs.

Anmälningar
Sn § 116 Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut, 30
september 2015
Revisionsrapport: Intäkter från Migrationsverket
Revisionsrapport - Asylsökande och invandrade elever i utbildning
Revisionsrapport - Kommunens organisation och rutiner beträffande
aktivitetsansvar för ungdomar
Granskning av delårsrapport per 2015-08-31
Ordförande
Solange Olame Bayibsa (S)
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