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Temaärende – Rubriknamn
Beslutsärende
1.

Förslag till bildande av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat i Upplands-Bro kommun
KS 15/0300
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Naturreservat bildas för området i enlighet med bifogat förslag
till beslut ”Bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i
Upplands-Bro kommun”, daterat den 28 april 2016, rev. den 14
november 2016, dnr KS 15/0300, med följande ändring:
Svartskrafferade området i förslaget öster om Lillsjön och öster
om elljusspåret undantas från naturreservatet i avvaktan på
vidare utredning och ställningstagande.

2.

Beslut om upphävande av del av Lejondals
naturreservat i Lilla Tingsviken 1:1 pga trafikplats
Kockbacka
KS 16/0076
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Upphäva del av Lejondals naturreservat i Lilla Tingsviken 1:1 p.g.a.
trafikplats Kockbacka.

3.

Ram för upptagande av tillfälliga lån 2017
KS 16/0320
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Kommunstyrelsen få under 2017, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån, med en löptid av högst ett år, om sammanlagt högst 75
miljoner kronor.

4.

Avtal om överförmyndarsamverkan mellan UpplandsBro kommun och Järfälla kommun
KS 16/0350
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Förnyelse av avtal om överförmyndarsamverkan mellan Järfälla
kommun och Upplands-Bro kommun godkänns enligt förslag.
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5.

Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro kommun
KS 16/0106
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. En procent (1 %) av budgeten för varje enskilt
byggnationsprojekt ska avsättas för konstnärliga
gestaltningar.
2. Avsättningen ska ske i projekt som avser byggnation av
kommunala verksamhetslokaler.
3. Vid planering av offentliga miljöer ska reglerna om
konstnärlig utsmyckning beaktas.
4. Representanter från berört kontor/bolag för det aktuella
byggnationsprojektet ska ingå i samrådsgruppen.
5. 1 % regeln omfattar inte byggnationsprojekt som bedrivs av
AB Upplands-Brohus.
6. Kostnader för att förbereda platsen för konstverket ska ingå i
avsatta medel.
7. Driftkostnader för den konstnärliga utsmyckningen
finansieras genom Kultur- och fritidsnämndens budget.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid förhandling om
byggnation i kommande exploateringsområden ta upp frågan
om konstnärlig gestaltning även i dessa projekt.
9. Med ovan förändringar och justeringar antas dokumentet
Konstnärlig gestaltning i Upplands-Bro kommun daterad den
21 mars 2016.
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6.

Inrättande av en demokratikommitté
KS 16/0340
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige inrättar en demokratikommitté där
antalet medlemmar i kommittén ska spegla antalet partier
som har mandat i Kommunfullmäktige.
2. Demokratikommitténs arbetsuppgifter fastställs i enlighet
med Kommunstyrelsens förslag som bygger på
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
3. Demokratikommittén ska bestå av en ordförande, vice
ordförande och andre vice ordförande samt ledamöter.
4. Till ordförande i demokratikommittén utses XX
5. Till vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
6. Till andre vice ordförande i demokratikommittén utses XX.
7. Till ledamöter i demokratikommittén utses XX, XX, XX, XX
och XX.
8. Kommittén sammanträder under året 2017 med uppdrag att
lämna förslag till beslut gällande arvoden, stöd till
partiorganisationerna, mötesformer på nämnder och styrelser,
partiernas insyn och andra frågor som behandlats under året
till Kommunfullmäktiges sammanträde för beslut senast
december 2017.
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7.

Partistöd 2017
KS 16/0342
Förslag till beslut
Partistöd för 2017 utbetalas enligt följande:

8.

Socialdemokraterna

387 536 kr

Moderaterna

288 824 kr

Liberalerna

140 756 kr

Sverigedemokraterna

140 756 kr

Miljöpartiet

116 078 kr

Centerpartiet

91 400 kr

Kristdemokraterna

91 400 kr

Vänsterpartiet

91 400 kr

Godkännande av ändring i förbundsordningen för
Käppalaförbundet
KS 16/0343
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i
förbundsordningen för Käppalaförbundet.

9.

Allmänhetens frågestund 2017
KS 16/0358
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Allmänhetens frågestund anordnas under år 2017.

10. Val av ersättare till Lindströmska stiftelsen
KS 15/0505
Förslag till beslut
XX (X) utses till ersättare i Lindströmska stiftelsen.
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11. Val av ledamot till Bygg- och miljönämnden efter Per
Hellman (S)
KS 16/0299
Förslag till beslut
XX (S) utses till ersättare i Bygg- och miljönämnden.

12. Val av ledamöter och suppleanter till Upplands-Bro
kommunföretag AB för år 2017
KS 16/0355
Förslag till beslut
1. XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti),
XX (parti) och XX (parti) utses till ledamöter i Upplands-Bro
kommunföretag AB under år 2017.
2. XX (parti), XX (parti) och XX (parti) utses till suppleanter i
Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2017.
3. XX (parti) utses till ordförande, XX (parti) utses till förste
vice ordförande och XX (parti) till andre vice ordförande
under år 2017.

13. Val av ledamöter och suppleanter till AB UpplandsBro hus under år 2017
KS 16/0356
Förslag till beslut
1. XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti),XX
(parti) och XX (parti) utses till ledamöter i AB UpplandsBrohus under år 2017.
2. Utses till suppleanter för AB Upplands-Bro hus under år
2017.
3. XX (parti) utses till ordförande, xx (parti) utses till förste vice
ordförande och XX (parti) utses till andre vice ordförande i
styrelsen för Ab Upplands-Brohus under år 2017.
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14. Val av ledamöter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under år 2017
KS 16/0357
Förslag till beslut
1. XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti),
XX (parti), XX (parti) utses till ledamöter i
Kommunfastigheter AB under år 2017.
2. XX (parti) och XX (parti) utses till suppleanter i
Kommunfastigheter AB under år 2017.
3. XX (parti), utses till ordförande, XX (parti) utses till förste
vice ordförande och MXX (parti) utses till andre vice
ordförande.

15. Entledigande av Linnea Nilsson (S) från uppdrag som
ersättare i Tekniska nämnden
KS 16/0379
Förslag till beslut
Linnea Nilsson (S) entledigas från uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.

16. Val av ersättare till Tekniska nämnden efter Linnea
Nilsson (S)
KS 16/0380
Förslag till beslut
XX (S) utses till ersättare i Tekniska nämnden

17. Entledigande av Olof Svenberg (S) från uppdrag som
ersättare i Socialnämnden
KS 16/0383
Förslag till beslut
Olof Svenberg (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
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18. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Olof
Svenberg (S)
KS 16/0384
Förslag till beslut
XX (S) utses till ersättare i Socialnämnden.

19. Interpellation om jäv
KS 16/0387
Förslag till beslut
Interpellation om jäv får ställas.

20. Interpellation om beslutshantering i nämnd
KS 16/0388
Förslag till beslut
Interpellation om besluthantering i nämnd får ställas.

Anmälningar
Allmänhetens fråga till Camilla Janson gällande modulbostäder i Brunna
§ 123 Budget 2017
§ 124 Sammanträdestider 2017 för Gemensamma nämnden för familjerättsliga
frågor
§ 121 Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per september 2016
§ 125 Anmälningsärende
§ 122 Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2016

Solange Olame Bayibsa (S)
Ordförande
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