KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-06-13

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 14 juni 2017, kl. 18:30
Plats: Stora scenen
Ordförande: Solange Olame Bayibsa
Sekreterare: Jennifer Lendeng
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 9 februari.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning
Sammanträdet inleds med att årets arbetsplats 2016 utses och att Sparbanken i
Enköping delar ut sitt stipendium.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Anna Norberg (MP) och Mait Johansson (M)
Dag för justering, förslag: måndagen den 19 juni 2017, kl. 15:00

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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Beslutsärende
1.

Sporthall anpassad för bordtennis
KS 17/0142
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en
fristående sporthall anpassad för bordtennis.
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83
mnkr för projektets genomförande.
3. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83
mnkr.
__________

2.

Medborgarförslag om polisstation i Bro och
klätterställning
KS 16/0237
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och svarar att
•

Kommunen arbetar aktivt för att öka tryggheten för alla
boende i kommunen. Det arbetet är ett ständigt pågående
och viktigt arbete.

•

Förslaget om klätterställning är bra och skolans rektor
kommer arbeta för att skolan ska få möjlighet att få en
sådan och tillsammans med eleverna hitta en plats för
den.

__________

3.

Medborgarförslag om att ersätta den planerade
bordtennishallen med en multihall
KS 17/0187
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
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4.

Svar på motion om att Upplands-Bro upprättar en
likabehandlingsplan värd namnet
KS 16/0181
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om likabehandlingsplan anses besvarad i och med
följande:
•

Upplands-Bro kommun har upprättade riktlinjer mot
kränkande särbehandling för alla sju diskrimineringsgrunder,
inklusive könsöverskridande identitet eller uttryck och
sexuell läggning.

•

Det pågår en översyn av vilka eventuella förändringar som
krävs med anledning av nyheterna i diskrimineringslagen
från den 1 januari 2017.

•

Det finns ett förslag om att kommundirektören utvecklar en
”Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro”. Denna plan
inbegriper en social hållbar utveckling.

•

Kommunens aktiva åtgärder och insatser som främjar
likabehandling.

__________

5.

Investering i utbyggnad av Blommans förskola
KS 17/0066
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra
utbyggnad av Blommans förskola i enlighet med
Utbildningsnämndens och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s
förslag.
__________
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6.

Införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom
särskilt boende för äldre
KS 17/0148
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
Upplands-Bro kommun inför lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt
boende för äldre.
__________

7.

Delårsrapport januari-april 2017 med helårsprognos
KS 17/0160
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2017 med helårsprognos
godkänns.
__________

8.

Beslut om antagande av förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro,
Landsbygdsplan FÖP 2016.
KS 15/0199
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Att anta förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan FÖP 2016, enligt
plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
2. Att anta översiktsplanen med revideringar enligt koalitionen
(S, MP, KD och C) och delar av L.
__________
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9.

Interpellation till Camilla Janson om situationen i Bro
centrum utifrån ett trygghetsperspektiv
KS 17/0190
Förslag till beslut
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson om
situationen i Bro centrum utifrån ett trygghetsperspektiv får ställas.
__________

10. Interpellation om att omvärdera beslutet att lägga ut
äldreboendet Hagtorp på entreprenad
KS 17/0156
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
__________

11. Förslag till ny taxa och text i vites samt
handläggningsbilagor för schakttillstånd och
trafikanordningsplaner
KS 17/0157
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta ny taxa och text i vites- samt handläggningsbilagor för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner.
2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan
utifrån konsumentprisindex.
3. Delegera till Tekniska nämnden att vid behov göra smärre
justeringar i textmassan som inte påverkar innebörden av
densamma
4. Ny taxa och text träder i kraft den 1 juli 2017.
__________
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12. Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus
(borgenstak)
KS 17/0146
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 1 320 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 35, den 20 mars 2013,
Kommunfullmäktiges beslut § 152, den 16 december 2015,
Kommunfullmäktiges beslut § 69, den 15 juni 2016 och
Kommunfullmäktiges beslut KF § 135, den 30 november
2016 upphävs.
__________

13. Kommunal borgen för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
KS 17/0147
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 820 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 98, den 11 september 2013
och Kommunfullmäktiges beslut KF § 1, den 11 februari
2015 upphävs.
__________
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14. Brandkåren Attunda årsredovisning 2016
KS 17/0111
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
__________

15. Förvärv av aktier i Inera AB
KS 17/0101
Förslag till beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för
en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
__________

16. Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Mariana
Ledesma (MP)
KS 17/0167
Förslag till beslut
Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Mariana Ledesma (MP)
bordläggs.
__________

17. Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om att
ge besked om motionens förslag om införande av
kommunala ordningsvakter
KS 17/0200
Förslag till beslut
Enkel fråga om att be besked om motionens förslag om införande av
kommunala ordningsvakter får ställas.
__________
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Anmälningar
Rapport avseende Uppföljning av 2014 års granskningar
Socialnämndens beslut § 36 - Rapportering av ej verkställda och verkställda
beslut, 31 mars 2017
Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2017-05-17
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts sammanträde den
19 april 2017 - Fosilfritt Sverige
Motion om ekodukter i Upplands-Bro
Yttrande kring motion om framtagande av handlingsplan kring särskilt
begåvade barn
Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck
Allmänhetens fråga gällande ny sporthall

Solange Olame Bayibsa
Ordförande
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