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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 19 oktober 2020, kl. 15:00 

Plats: Dävensö 

Ordförande: Marcus Sköld (M) 

Sekreterare: Sara Wiesner 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Maikki Lemne (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 19 oktober 2020 

Beslutsärenden 

1. Framtagande av ny avfallstaxa 2020
TN 20/0408

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen 
avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna träder då i 
kraft den 1 januari 2021

2. att föreslå kommunfullmäktige 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 föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med förslag på övergångsregler för 
såväl gamla som nya gemensamhetslösningar.

4. att omedelbart justera ärendet
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2.  Mät- och karttaxa 2021 
TN 20/0156 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och 
karttjänster att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i 
uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av avgifterna 
enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- 
och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

4. att omedelbart justera ärendet. 

3.  Förslag till ändringar av VA-taxa 
TN 20/0397 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-
taxan höjs med 5 % plus indexjustering enligt 
konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-
taxan höjs med indexjustering enligt entreprenadindex som 
blir 3 % för 2021 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade 
avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-
taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01 

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i 
uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
konsumentprisindex, KPI.   

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i 
uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
Entreprenadindex, serie 311. 
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7. att omedelbart justera ärendet 

 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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