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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 15 oktober 2014
Kulturhuset, kl. 18.30

Sammanträdet inleds med avtackning av avgående ledamöter i Kommunfullmäktige.
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till
Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 13 oktober. Saknas frågor fortsätter
sammanträdet direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Camilla Janson (S) och Irène Seth (M)

Dag för justering: förslag: tisdag 21 oktober 2014

Ärenden
1.

Öppnande av Kommunfullmäktiges sammanträde

Innehåller inga handlingar

2.

Val av kommunfullmäktiges presidium 2014-2018
2014-000469

Innehåller inga handlingar

3.

Val av kommunfullmäktiges valberedning
2014-000470

Innehåller inga handlingar

4.

Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
Kommunstyrelsen 2014-2018
2014-000471

Innehåller inga handlingar

5.

Val av kommunstyrelse 2014-2018
2014-000471

Innehåller inga handlingar

6.

Inträdesordning för ersättare i Kommunstyrelsen 20142018
2014-000476

Innehåller inga handlingar

7.

Medborgarförslag om förlängd bussrutt till Textilvägen
2014-000294

Sidhänvisning 15

Förslag till beslut

Medborgarförslaget om förlängd bussrutt till Textilvägen anses
besvarad med hänvisning till att kommunen kommer att ta upp
frågan om förbättrad busstrafik i bland annat Brunna med
Landstinget.

Sida 2

8.

Medborgarförslag - Införa en barn- och
ungdomsstrategtjänst
2013-000609

Sidhänvisning 21

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget om att inrätta en barn- och
ungdomsstrategtjänst avslås.
2. Tillvaratagande av barn och ungdomars intressen och inflytande
inkluderas i kommunledningskontorets övergripande uppdraget
om att utveckla metoder för medborgardialog och inflytande.
3. Frågan om inrättande av en samordnande funktion för arbete
med alkohol, narkotika, tobak och droger tas med i arbetet med
budget för 2015.
9.

Medborgarförslag om att bygga en lekplats intill nya IP i Sidhänvisning 27
Kungsängen
2014-000509
Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för
yttrande.
9b Medborgarförslag om att anlägga en busshållplats vid
Kungsängens IP
2014-000603

Sidhänvisning 31

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för
yttrande.
10. Finanspolicy
2014-000506

Sidhänvisning 35

Förslag till beslut

Finanspolicy, daterad den 12 september 2014, fastställs och
ersätter därmed tidigare finanspolicy beslutad i
Kommunfullmäktige 1998-03-30 § 12, reviderad 2002-03-04 § 12.
11. Motion om ljusare skolgårdar och allmänna platser för
spontanidrott
2013-000579
Förslag till beslut

1. Tillväxtkontoret får i uppdrag att göra en inventering av
skolgårdar samt allmänna ytor
2.

Tillväxtkontoret får i uppdrag att inventera behovet och utreda
kostnaden för att belysa allmänna platser.

Sidhänvisning 43

Sida 3

12. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
2014-000018

Sidhänvisning 49

Förslag till beslut

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och behandling av
dessa per den 15 september 2014 godkänns.
13. Redovisning av obesvarade motioner
2014-000017

Sidhänvisning 55

Förslag till beslut

Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per
den 15 september 2014 godkänns.
14. Val av tre ledamöter och tre ersättare i Norrvattens
förbundsfullmäktige 2014-2018, samt val av
inträdesordning för ersättare
2014-000472

Sidhänvisning 59

15. Val av två ledamöter och två ersättare i
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 2014-2018,
samt val av inträdesordning för ersättare
2014-000475

Sidhänvisning 63

16. Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Christina Hultgren (KD)
2014-000500

Innehåller inga handlingar

17. Anmälningar
2014-000007

Innehåller inga handlingar

Bordlades den 17
september 2014, Kf § 98

Förslag till beslut

Läggs till handlingarna.
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela detta till
Kommunledningskontoret, Anna-Lena Örvander tel, 08-581 691 73,
e-post anna-lena.orvander@upplands-bro.se
Conny Timan
Kommunfullmäktiges ålderspresident

