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KUNGÖRELSE
2012-02-07

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 februari 2012
Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Sammanträdet inleds med att
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast klockan 12.00 tisdagen den 14 februari 2012. Saknas frågor fortsätter
sammanträdet direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Markus Sköld (M) och Camilla Janson (S)

Dag för justering: förslag: onsdag den 22 februari 2012, klockan 09:00

Ärenden
1.

Medborgarförslag om att öka föräldrars delaktighet i
skolan
2011-000685
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Medborgarförslaget kan inte genomföras eftersom det inte är
förenligt med kommunens uppgifter enligt kommunallagen.
2.

Medborgarförslag om städpatruller
2011-000703
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
2. Samarbetet med grannstödsbilen utökas för att snabbare
upptäcka nedskräpning, vandalisering och klotter.
3.

Uppförande av kulturhus i Kungsängens centrum
(Kungsängens Kyrkby 2:17)
2008-000151
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. AB Upplands-Brohus får i uppdrag att i samråd med
Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden
projektera och upphandla ett kulturhus i Kungsängens
centrum i enlighet med beskrivningen i
kommundirektörens skrivelse den 13 januari 2012.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra ett
förslag till placering och kostnad för en mindre läslokal när
biblioteket flyttar från Tibble.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en
kostnadsuppskattning för ordningsställande till exempelvis
arkiv av den outgrävda delen av kulturhusets nedersta plan.
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4.

Val av ny ersättare i bildningsnämnden efter Khaled
Abdelaziz (MP)
2011-000804

Bordlagt KF § 167
Kommunfullmäktige
2011-12-15

5.

Val av ledamot till uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen efter Per Thorsell (M)
2011-000858

Bordlagt KF § 169
Kommunfullmäktige
2011-12-15

6.

Val av ledamot till uppdrag som ledamot i
Socialnämnden efter Per Thorsell (M)
2011-000859

Bordlagt KF § 169
Kommunfullmäktige 201112-15

7.

Val av ombud samt direktiv till ombud vid bolags- och
föreningsstämmor 2012
2012-000050
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Till ombud och ersättare vid 2012 års bolagsstämmor för
Upplands-Bro Kommunföretag AB utses:
Ombud

Ersättare

Anders Åkerlind (M)

Martin Normark (FP)

Till ombud och ersättare vid bolagsstämmor för Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB och AB
Upplands-Brohus utses:
Ombud

Ersättare

Irène Seth (M)

Yvonne Stein (FP)

8.

Entledigande av Minna Ahokas (M) från uppdraget som
ledamot i Bildningsnämnden
2012-000033

9.

Val av ny ledamot i Bildningsnämnden efter Minna
Ahokas (M)
2012-000060

10. Entledigande av Stina Svenberg (S) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
kommunstyrelsen och ersättare i näringslivsrådet
2012-000061
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11. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stina
Svenberg (S)
2012-000062
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunkontorets reception, Furuhällsplan 1 i Kungsängen samt på biblioteken i Bro och Kungsängen.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela detta till
kommunstyrelseförvaltningen Birgitta Johansson tel. 581 691 21, e-post
birgitta.johansson@upplands-bro.se

Anders Åkerlind
Kommunfullmäktiges ordförande

