KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-12-18

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 20 december 2017, kl. 18:30
Plats: Stora scenen
Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S)
Sekreterare: Jennifer Lendeng
Sammanträdet inleds med utdelning av kommunens kultur- och
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2017. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Helena Austrell (S) och Anitha Nygårds (SD)
Dag för justering, förslag: onsdagen den 27 december 2017, kl. 09.00

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

1 (9)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-12-18

Beslutsärende
1.

Medborgarförslag om datumparkering i Upplands-Bro
kommun
KS 17/0361
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

2.

Medborgarförslag om ett tillgängligt Upplands-Bro
KS 17/0003
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att Kommunen
bekräftar att det finns utmaningar i fråga om Tillgänglighet. Det
uppmärksammar både förslagsställaren och den inventering som har
genomförts. Kommunen arbetar med att belysa denna fråga alltmer
och perspektivet finns alltid med när projekt genomförs i
kommunens regi.
__________

3.

Antagande Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen)
KS 15/0018
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
utställningsutlåtandet avseende utställningen av detaljplanen
för Brogård 1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen).
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
förslag till detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och särskild sammanställning.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
exploateringsavtalet avseende genomförandet av
detaljplanen.
__________
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4.

Revidering av äldreplan 2014 - 2020
KS 17/0051
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
enligt:
Kommunfullmäktige antar den reviderade planen för äldreomsorgen
för perioden 2014 – 2020.
__________

5.

Hemställan från Kommunalförbundet Brandkåren
Attunda om upplåning för möjlighet till finansiering av
brandstationer via kommuninvest
KS 16/0369
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet
Brandkåren Attundas förbundsdirektion, med
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektör
som ersättare att för kommunalförbundets räkning omsätta
lån, det vill säga låna upp belopp 66 000 000 kr motsvarande
de lån som förfaller till betalning.
2. Upplands-Bro kommun uppdrar till kommunalförbundet
Brandkåren Attundas förbundsdirektion, med
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektör
som ersättare att för kommunalförbundets räkning nyupplåna,
det vill säga öka kommunalförbundets skulder med
184 000 000 kr.
3. Upplands-Bro kommun beslutar att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
250 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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6.

Partistöd 2018
KS 17/0335
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för
partistöd i Upplands-Bro kommun.
__________

7.

Partistöd och lokalbidrag för partier representerade i
Kommunfullmäktige
KS 17/0320
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
1. Nivån för partistöd lämnas oförändrad med ett stöd enligt
principen:
Grundstöd:
Ett förhöjt prisbasbelopp lämnas i grundstöd för första och
andra mandatet i Kommunfullmäktige.
Mandatstöd:
För tredje mandatet och mandat däröver i
Kommunfullmäktige lämnas mandatstöd med 54% av ett
förhöjt prisbasbelopp.
Båda stöden ska redovisas enligt regler för kommunalt
partistöd i Upplands-Bro antaget den 10 oktober 2016, Kf §
89
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp
på två förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska
kostnaden.
__________
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8.

Ersättning för förtroendevalda 2018
KS 17/0321
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige:
1. Ersättningsnivåer beslutade den 17 december 2014 (KF §
174) ska fortsatt justeras efter riksdagsledamotsprisindex
årligen.
2. Ledamöter i nämndernas presidium får behålla sitt fasta
arvode till årsskiftet de år ett val till Kommunfullmäktige
genomförs.
__________

9.

Investering i Ringblommans förskola
KS 17/0336
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att
genomföra nybyggnation av Ringblommans förskola vid
Ringvägen i Kungsängen i enlighet med
Utbildningskontorets och Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB:s förslag.
2. Upplands-Bro kommun tecknar borgen som för egen skuld
för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s lån om högst 80
mnkr för att genomföra nybyggnationen i enlighet med
Utbildningskontorets och Upplands-Bro Kommunfastigheter
AB:s förslag
3. En borgensavgift på 0,35% uttas.
__________
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10. Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande
KS 17/0357
Förslag till beslut
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande om att Liberaler
och Moderater i Utbildningsnämnden inte informeras om vilka
personalreduceringar som genomförts under 2017 i
Utbildningsnämndens verksamheter för att få en budget i balans får
ställas.
__________

11. Interpellation om resurser för undervisning av
grundskolans elever
KS 17/0372
Förslag till beslut
Interpellation om resurser för undervisning av grundskolans elever
får ställas.
__________

12. Enkel fråga om hur kommunen kan bemöta och
motverka hedersrelaterat våld
KS 17/0382
Förslag till beslut
Enkel fråga om hur kommunen kan bemöta och motverka
hedersrelaterat våld får ställas.
__________

13. Val av ombud till ägarråd i Inera AB
KS 17/0353
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse
utvecklingschef Karl Öhlander som representant för Upplands-Bro
kommun till ägarråd i Inera AB.
__________
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14. Val av suppleant i styrelsen för Österhöjdens garage
AB
KS 17/0359
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse kanslichef Andrea Andersson
till suppleant i Österhöjdens garage AB.
__________

15. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP)
KS 17/0216
Förslag till beslut
XX (MP) väljs som ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).
_________

16. Val av ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Akill Ali
(MP)
KS 17/0224
Förslag till beslut
XX (MP) väljs som ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Akill Ali
(MP).
__________

17. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Sune Larsson (M)
KS 17/0269
Förslag till beslut
XX (M) väljs som ny ersättare i Kultur och fritidsnämnden efter Sune
Larsson (M).
__________

7 (9)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-12-18

18. Val av ledamöter och suppleanter till Upplands-Bro
kommunföretag AB för år 2018
KS 17/0378
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 2018.
2. XX (parti), XX (parti) och XX (parti) utses till suppleanter i
Upplands-Bro kommunföretag AB under år 2018.
3. XX (parti) utses till ordförande, XX (parti) utses till förste
vice ordförande och XX (parti) till andre vice ordförande
under år 2018.
__________

19. Val av ledamöter och suppleanter till AB UpplandsBrohus år 2018
KS 17/0379
Förslag till beslut
1. XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti), XX (parti),
XX (parti), XX (parti) utses till ledamöter i AB UpplandsBrohus under år 2018.
2. XX (parti), XX (parti) och XX (parti) utses till suppleanter
för AB Upplands-Brohus under år 2018.
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 2018.
__________
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20. Val av ledamöter till Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under år 2018
KS 17/0380
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 2018.
2. XX (parti), XX (parti) och XX (parti) utses till suppleanter i
Kommunfastigheter AB under år 2018.
3. XX (parti) utses till ordförande, XX (parti) utses till förste
vice ordförande och XX (parti) utses till andre vice
ordförande.
__________

Anmälningar
Sammanträdesprotokoll Käppalaförbundet 2017-11-14
Interpellation om resurser för undervisning av grundskolans elever

Solange Olame Bayibsa
Ordförande
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