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Upprop
Val av justerare:
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Ärenden
Temaärende: Nämndernas verksamhetsberättelser

OBS! Heldagssammanträde

Beslutsärenden

1.

Verksamhetsberättelse 2012 Kommunstyrelsen
2013-000109
Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2012 för Kommunstyrelsen, daterad
den 13 februari 2013 godkänns.
2. För pågående investeringsprojekts färdigställande
ombudgeteras kvarstående budgetmedel i
investeringsredovisningarna till 2014.
3. Uppföljningen av internkontrollplan för Kommunstyrelsen
2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Sidhänvisning 3-39

2. * Aktieägaravtal och bolagsordning samt
aktieöverlåtelseavtal för Österhöjdens Garage AB
2010-000150
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna aktieägaravtal inklusive bolagsordning för
Österhöjdens Garage AB mellan Upplands-Bro kommun
och Bostadsrättsföreningen Mälarbranten.
2. Godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan PEAB Bostad AB
och Upplands-Bro kommun och Bostadsrättsföreningen
Mälarbranten.
3. Kommundirektören får i uppdrag att slutförhandla
aktieägaravtal inklusive bolagsordning samt
aktieöverlåtelseavtal med PEAB Bostad AB och
Bostadsrättsföreningen Mälarbranten.
4. Tillskjuta 8 160 000 kronor i aktiekapital till bolaget.
5. Utse NN till ombud vid extra bolagsstämma.

Sidhänvisning 41-78
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3.

Svar på remiss av Finansdepartementets promemoria
Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting (Fi2012/4726)
2012-000562
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Upplands-Bro
kommuns yttrande avseende finansdepartementets promemoria,
Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
landsting (Fi2012/4726).

4.

Sidhänvisning 79-90

Överlåtelse av samarbetsavtal gällande NorrbodaBrunna verksamhetsområde
2010-000132
Förslag till beslut

Upprättat förslag till överlåtelse av samarbetsavtal mellan HSB
Stockholm Ekonomisk förening och HSB Norrboda
Handelsområde i Upplands Bro AB godkänns.

5.

Sidhänvisning 91-101

Försäljning av Kungsängens Kyrkby 2:17 samt
ansökan om lantmäteriförrättning fastighetsreglering berörande Kungsängens Kyrkby
2:1 och 2:17
2013-000103
Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till köpekontrakt mellan Upplands-Bro
kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
godkänns.
2. Upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Upplands-Bro kommun och
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB godkänns.

6.

Sidhänvisning 105-115

Inventering av brister och behov av åtgärder inom
transportinfrastrukturen 2014-2025 samt
avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplan
2013-000040
Förslag till beslut

Kommunen svarar på Länsstyrelsens förfrågan om inventering
av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen enligt
Tillväxtkontorets förslag den 13 februari 2013.

Sidhänvisning 117-140

7. * Avfallstaxa från och med den 1 maj 2013
2012-000312
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Fastställa förslagen avfallstaxa att gälla från och med den 1 maj
2013.

Sidhänvisning 141-176
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8.

Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro
kommun
2012-000373
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagna revideringar och ger
Tillväxtkontoret i uppdrag att införa dessa i förslaget till
föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun.
2. Samrådsredogörelse angående förslag till nya
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, den 12
februari 2013, godkännes.
3. Tillväxtkontoret får i uppdrag att ställa ut reviderade
föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun,
för granskning i minst 4 veckor

9.

Sidhänvisning 177-238

Förslag till riktlinjer för källsortering
2012-000177
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Tillväxtkontorets förslag till riktlinjer
för källsortering. Riktlinjerna ska tillämpas för källsortering i de
fastigheter där kommunen bedriver egen verksamhet.
Riktlinjerna ska tillämpas för befintlig verksamhet och vid nyoch ombyggnad.
Sidhänvisning 239-253

10.

Uppräkning av taxa för upplåtelse av offentlig plats
2013-000108
Förslag till beslut

1. Uppräkning av taxan för upplåtelse av offentlig plats antas.
2. Den nya taxan ska börja gälla den 1 mars 2013.

11.

Sidhänvisning 255-259

Remiss om förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU
om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privat projekt
2012-000561
Förslag till beslut

Kommunen yttrar sig över Miljödepartementets remiss om
förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt enligt
Tillväxtkontorets förslag till yttrande den 13 februari 2013.

Sidhänvisning 261-320
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12.

Revisionsrapport - Upplands-Brohus AB Tillämpning av ägarstyrning
2012-000519
Förslag till beslut

Som Kommunstyrelsens yttrande över revisorernas
granskningsrapport angående tillämpning av ägarstyrning
överlämnas Kommunledningskontorets förslag till yttrande
daterat den 15 januari 2013, reviderad den 20 februari 2013.

13. * Policy för konkurrensutsättning
2012-000498
Förslag till beslut

Ärendet återremitterades
den 30 januari 2013 § 4, för
att förtydligas och
kompletteras med Fylgias
rapport.

Sidhänvisning 321-333
Ärendet återremitterades
den 30 januari 2013 § 13,
för att förtydligas och
innehåller inga nya
handlingar.

14. * Medborgarförslag om valaffischering
2012-000398
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommundirektören får i uppdrag att prioritera arbetet med
Skyltpolicy inför valet 2014.
2. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat
med hänvisning till uppdrag om att upprätta en skyltpolicy
som även ska omfatta valaffischering.
Sidhänvisning 337-341

15. * Motion om tak på barngrupper på de kommunala
förskolorna
2011-000631
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Motionen ska anses vara besvarad i och med
Utbildningsnämndens yttrande den 18 december 2012.
Sidhänvisning 343-351

16. * Motion om att synliggöra kvinnor i namnsättning
2012-000444
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sidhänvisning 353-357
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17.

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelse m.m - firmatecknare
2013-000117
Förslag till beslut

1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående
skrivelser, köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
Kommunstyrelsens ordförande Irène Seth
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Yvonne
Stein
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla
Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med
någon av följande personer:
kommundirektör Karl-Erik Lindholm
kanslichef Karl Öhlander
ekonomichef Maria Johansson
personalchef Barbro Norén Sundin
kommunikationschef Sara Eklind
tillväxtchef Marianne Hagman
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst
sex månader) undertecknas av:
ekonomichef Maria Johansson eller
kommundirektör Karl-Erik Lindholm

18.

Sidhänvisning 359-361

Undertecknande av anvisningar på bankräkningar,
plusgiro m.m
2013-000117
Förslag till beslut

Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bankoch plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser,
bankfack och liknande handlingar undertecknas av:
- kommundirektör Karl-Erik Lindholm
- ekonomichef Maria Johansson
- ekonom Ann Jansson
- ekonom Ann Lantoft
- ekonom Jan-Olof Olsson
- kanslichef Karl Öhlander
- personalchef Barbro Norén Sundin
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med
kontrasignering av någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Kristina Eriksson
Sidhänvisning 363-365
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19.

Arbetsmarknadsstatistik
2013-000007

Sidhänvisning 367-373

20.

Kommundirektörens rapport 2013
2013-000005

Ärendet innehåller inga
handlingar.

21.

Anmälningar 2013
2013-000007

Sidhänvisning 337-380

Irène Seth
Ordförande

