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Beslutsärende
1.

Medborgarförslag gällande uppställningsplats för
husbilar och husvagnar
KS 17/0109
Förslag till beslut
Medborgarförslag gällande uppställningsplats för husbilar och
husvagnar överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

2.

Medborgarförslag om basketbollkorgar på
Klockardalen IP
KS 17/0174
Förslag till beslut
Medborgarförslag om basketbollkorgar på Klockardalen IP
överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
__________

3.

Medborgarförslag om service till äldre
KS 17/0207
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om service till äldre överlämnas till
Socialnämnden för beslut.
__________

4.

Medborgarförslag om att varje nybyggt
flerbostadshus ska ha två parkeringsplatser per
lägenhet
KS 17/0209
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om att varje nybyggt flerbostadshus ska ha två
parkeringsplatser per lägenhet överlämnas till Kommunstyrelsen för
beslut.
__________
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5.

Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro
KS 17/0232
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om att bygga ett utegym i Bro överlämnas till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
__________

6.

Medborgarförslag om att riva Sparbankshuset och
återställa torget
KS 17/0208
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om att riva Sparbankshuset och återställa torget
överlämnas till Kommunledningskontoret.
__________

7.

Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den
offentliga upphandlingen
KS 17/0100
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Utöver kraven enligt förordningen EG 834/2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
har Upplands-Bro kommun ställt krav på att mjölkkor under
betesperioden ska kunna vistas ute större delen av dygnet.
2. Medborgarförslaget angående djurskyddskrav i den offentliga
upphandlingen anses besvarad.
__________
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8.

Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt
på kommunhuset
KS 16/0111
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget är bra, att öka och utveckla information till kommunens
innevånare är en viktig fråga. Då informationstavlor och andra
informationskanaler är kopplade till kostnader hänskjuts frågan till
kommande budgetberedning

__________
9.

Motion om framtagande av handlingsplan kring
särskilt begåvade barn
KS 16/0279
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad i och med att Utbildningsnämnden tagit
fram en ”Handlingsplan för särbegåvade elever”.
__________

10. Motion om policy för internationalisering
KS 17/0063
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta en policy för
internationalisering.
__________
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11. Svar på motion om hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
KS 16/0077
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att
ansvaret ligger på Stockholms Läns landstig vid utbrott av smittsam
sjukdom.
__________

12. Svar på motion om att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom ser ut
KS 16/0079
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen anses besvarad med motiveringen att ansvaret ligger på
Stockholms Läns Landsting samt att Upplands-Bro kommuns
elevhälsa redan arbetar med att nyanlända barn ska genomgå en
hälsoundersökning, men det finns inget lagkrav eller några tvingande
åtgärder för att barnet ska genomgå en hälsoundersökning innan
skolstart.
1

__________

13. Redovisning av obesvarade motioner
KS 17/0241
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per
den 16 augusti 2017 godkänns.
__________
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14. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2017
KS 17/0244
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av
dessa per den 16 augusti 2017 godkänns.
__________

15. Kommunal borgen för Upplands-Bro Kommunföretag
AB
KS 17/0199
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunen ingår, såsom för egen skuld borgen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 127 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktiges beslut KF § 133 den 18 december
2008 upphävs.
__________
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16. Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1–
antagande av detaljplan
KS 15/0065
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro,
upprättat den 17 oktober 2014 och reviderat den 15 augusti
2017, antas i enlighet med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen
(ÄPBL 1987:10).
2. Utlåtande efter utställning, tillhörande etapp 1 av
Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017,
godkänns.
3. Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för etapp
1 av Trädgårdsstaden i Bro, daterat den 15 augusti 2017,
godkänns.
__________

17. Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse
om exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby
2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1 Tornet bostadsproduktion
AB
KS 15/0686
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Tilläggsavtal till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1
godkänns.
__________
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18. Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 AB Upplands-Brohus
KS 17/0185
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

19. Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering
inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 2 Bygg-Fast AB
KS 17/0185
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering inom del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 godkänns.
__________

20. Riktlinjer för bostadsförsörjning
KS 17/0017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
Anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun men
med följande ändringar:
Stryka punkt 5 på sidan 4 under rubriken Riktlinjer för att nå målet,
då syftet i punkten tillgodoses på sidan 5 i punkt ett under målet.
__________
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21. Enkel fråga om Hagtorp
KS 17/0267
Förslag till beslut
Enkel fråga till Socialnämndens ordförande om Hagtorp får ställas.
__________

22. Interpellation till Camilla Jansson om strategi för
kommunens äldre byggnader
KS 17/0274
Förslag till beslut
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson om
strategi för kommunens äldre byggnader får ställas.
__________

23. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden och
Socialnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson
(MP)
KS 17/0216
Förslag till beslut
1. XX (MP) väljs som ny ersättare i Utbildningsnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).
2. XX (MP) väljs som ny ersättare i Socialnämnden efter
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).
__________

9 (14)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-09-13

24. Entledigande av Moslim Akill Ali (MP) från uppdrag
som ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i
Valnämnden
KS 17/0223
Förslag till beslut
1. Moslim Ali Akill (MP) entledigas från uppdrag som ersättare
i Kommunfullmäktige samt ledamot i Valnämnden.
2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen
__________

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

26. Entledigande av Yonnie Johansson (MP) från
uppdrag som ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden
KS 17/0240
Förslag till beslut
Yonnie Johansson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i
Bygg- och miljönämnden.
__________

27. Val av ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Yonnie Johansson (MP)
KS 17/0242
Förslag till beslut
XX (MP) utses till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Yonnie Johansson (MP)
__________
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28. 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.
__________

29. Entledigande av Berit Brofalk (C) från uppdrag som
ordinarie ledamot i Socialnämnden
KS 17/0257
Förslag till beslut
Berit Brofalk (C) entledigas från uppdraget som ledamot i
Socialnämnden.

30. Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Berit Brofalk
(C)
KS 17/0258
Förslag till beslut
XX (C) väljs som ny ledamot i Socialnämnden efter Berit Brofalk
(C).
__________

31. Entledigande av Ricard Koljo (C) från uppdrag som
ersättare i Socialnämnden
KS 17/0265
Förslag till beslut
Ricard Koljo (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.
__________
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32. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Ricard
Koljo (C)
KS 17/0266
Förslag till beslut
XX (C) utses som ny ersättare i Socialnämnden efter Ricard Koljo
(C).
__________

33. Entledigande av Sune Larsson (C) från uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
KS 17/0268
Förslag till beslut
Sune Larsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Kulturoch fritidsnämnden.
__________

34. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Sune Larsson (M)
KS 17/0269
Förslag till beslut
XX (M) utses som ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Sune Larsson (M).
__________
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35. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 2018
KS 17/0153
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige år
2018 antas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2018
fastställs till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen vid alla
tillfällen utom ett som hålls i Upplands-Brogymnasiets
matsal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med
verksamheten på Upplands-Bro gymnasiet anordna ett av de
föreslagna sammanträdena med Kommunfullmäktige på
gymnasieskola.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen dess arbetsutskott
och beredning för år 2018, fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för
år 2018 till Kommunstyrelsens antagna sammanträdestider.
__________

Anmälningar
Revisionsrapport - Socialtjänstens uppsökande verksamhet
Beslut § 170 Budgetförutsättningar 2018
Beslut § 171 Anmälningsärenden
Synpunkt rörande hissandet av Regnbågsflagga på Kommunens torg
Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Mia Andersson (S)
Allmänhetens fråga gällande Villa Skoga
Motion avseende Trygghetspaket för Bro centrum
Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun
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Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2017 - Plan
för hållbar utveckling i Upplands-Bro
Motion om integrationsstrategi för Upplands-Bro kommun
Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Solange Olame Bayibsa
Ordförande
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