KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-06-20

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 21 juni 2017, kl. 18:30
Plats: Stora scenen
Ordförande: Solange Olame Bayibsa
Sekreterare: Tijana Todorovic
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 19 juni.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S) och Göran Malmestedt (M)
Dag för justering, förslag: måndagen den 26 juni 2017, kl. 14:00

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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KUNGÖRELSE
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Datum

Beslutsärenden
1.

2017-06-20

Medborgarförslag om att ersätta den planerade
bordtennishallen med en multihall
KS 17/0187
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige ser positivt på att Kultur- och
fritidskontoret utöver uppdraget om en ny sporthall anpassad
för bordtennis även får ett uppdrag om att utreda en multihall.

__________

2.

Medborgarförslag om att bygga ett Idrottens hus i
Kungsängen
KS 17/0210
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.
__________
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3.

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. Sporthallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum och ha
flexibilitet och möjlighet till omställning för andra
verksamheter.
3. Hallen och dess omgivning ska vara rustad så att relevant
service kan erbjudas vid större evenemang.
4. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83
mnkr för projektets genomförande.
5. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83
mnkr.
__________

4.

Entledigande av Mia Andersson Wikholm (S) från
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
KS 17/0205
Förslag till beslut
Mia Andersson Wikholm (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
__________

Solange Olame Bayibsa
Ordförande
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