KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-05-09

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 10 maj 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 9 februari.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.
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Val av justerare, förslag: Marcus Sköld (M) och Jan Lannefelt (S)
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1 (9)

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2017-05-09

Beslutsärende
1.

Medborgarförslag om farthinder och
hastighetsbegränsning på Skyttens väg
KS 17/0115
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
__________

2.

Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den
offentliga upphandlingen
KS 17/0100
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
__________

3.

Medborgarförslag om patrullerande väktare i
tätorterna Bro och Kungsängen
KS 17/0158
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
__________

4.

Revisionsberättelse 2016
KS 17/0130
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ.
__________
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5.

Årsredovisning 2016 för Upplands-Bro kommun
KS 17/0042
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2016, daterad den 10 april 2016, godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 10 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till
2017 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.
__________

6.

Revisionsberättelser 2016 för stiftelser som förvaltas
av Upplands-Bro kommun
KS 17/0092
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2016 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse,
Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester
Holms stiftelse, Karl Fagerströms stiftelse och Lindströmska
stiftelsen läggs med godkännande till handlingarna.
__________

7.

Förvaltade stiftelsers bokslut 2016
KS 17/0091
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2016
godkänns.
__________
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8.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Janson om demokratidagen 2017
KS 17/0097
Förslag till beslut
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson om
demokratidagen 2017 får ställas.
__________

9.

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

10. Svar på motion om hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
KS 16/0077
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Bedömningen är att ansvaret inte ligger på kommunen vid
utbrott av en smittsam sjukdom. Folkhälsomyndigheten har
ett övergripande ansvar för att ge stöd till landsting, regioner
och kommuner gällande bland annat smittrisker och
hälsoundersökningar.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________
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11. Svar på motion om att utreda hur kommunens tillgång
till vaccin ser ut
KS 16/0078
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Ansvaret för tillgången till vaccin inte ligger på kommunens
utan på landstinget. Kommunen följer de rekommendationer
som regleras i det nationella vaccinationsprogrammet genom
smittskyddslagen.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

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
1. Ansvaret ligger inte på kommunen vid utbrott av en smittsam
sjukdom. Kommunens elevhälsa arbetar med att nyanlända
barn ska genomgå en hälsoundersökning, men det finns inget
lagkrav eller några tvingande åtgärder till att barnet ska
genomgå undersökningen innan skolstart.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

13. Motion om höjning av lärarnas löner
KS 16/0307
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildningsnämnden med
stöd av Kommunstyrelsen redan aktivt arbetar med
kompetensförsörjningen av lärare där lönen är en del.
__________
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14. Motion om möjlighet till NPF- test (Neuropsykiatriska
funktionsvarianter)
KS 16/0308
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen om möjlighet till NPF- tester är besvarad med hänvisning
till Utbildningsnämndens yttrande med kartläggning/beskrivning av
hur kommunen jobbar med barn med Neuropsykiatriska
funktionsvarianter.
__________

15. Motion om att kommunen ska genomföra baskurser i
samhällsintroduktion för nyanlända
KS 16/0312
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bedömningen är att kommunen i dagsläget, med de insatser
som görs, når syftet med samhällsintroduktionen. Särskilda
insatser och stöd om ytterligare samhällsintroduktion är
snarare en fråga av nationell karaktär.
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__________

16. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Göran
Malmestedt (M)
KS 17/0090
Förslag till beslut
XX (M) utses till ersättare i Socialnämnden efter Göran Malmestedt
(M).
__________
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17. Entledigande av Johan Tireland (SD) från uppdrag
som ersättare i Socialnämnden
KS 17/0143
Förslag till beslut
Johan Tireland (SD) entledigas från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
__________

18. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Johan
Tireland (SD)
KS 17/0144
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden.
__________

19. Entledigande av Kicki Herrlin (SD) från uppdrag som
ersättare i Tekniska nämnden
KS 17/0161
Förslag till beslut
Kicki Herrlin (SD) entledigas från uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.
__________

20. Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Kicki
Herrlin (SD)
KS 17/0162
Förslag till beslut
XX (SD) väljs till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Kicki
Herrlin (SD).
__________
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21. Entledigande av Mariana Ledesma (MP) från
uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden
KS 17/0165
Förslag till beslut
Mariana Ledesma (MP) entledigas från uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden.
__________

22. Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Mariana
Ledesma (MP)
KS 17/0167
Förslag till beslut
XX (MP) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Mariana
Ledesma (MP).
__________
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Anmälningar
Revisionsrapport - Social trygghet och elevhälsa
Information om Politikernas trygghetsundersökning PTU
Tekniska nämndens beslut §13 - Omfördelning av investeringsmedel 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 18 - Medborgarförslag att arrangera en
tyst del i biblioteket Kungsängens
Tillbakadragande av hemställan om godkännande av ändring i
förbundsordningen för Käppalaförbundet
Beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Gunnel Permén (M)
Beslut om ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Armin Khajehdehi(M)
Beslut - Överklagan av beslut gällande bildning av Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat (överklagan avslås), dnr 5051-2332-2017
Information om avskrivning av ärende gällande medborgarförslag om
anslagstavla vid Kungsängens station
Beslut enligt 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL om att inte
pröva kommunens antagandebeslut avseende detaljplan Kungsängens Kyrkby
2:1 m.fl., Ringvägen
Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Upplands-Bro
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts sammanträde den
19 april 2017 - Upplands-Bro kommun deltar i initiativet Fossilfritt Sverige,
rev
Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer

Solange Olame Bayibsa
Ordförande
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