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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för kännedom

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 3 september 2014
Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Upprop
Val av justerare:

förslag: Anders Åkerlind (M) och Camilla Janson (S)

Dag för justering: förslag: måndag den 8 september 2014

Ärenden
Temaärenden - Skolresultaten våren 2014
Beslutsärenden

1. *

Medborgarförslag om en avgift per termin för
Kulturskolans kurser och evenemang
2014-000039
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är positiv till medborgarförslaget. Frågan
om en avgift per termin kommer att studeras i samband med
tillväxtkontorets årliga översyn av taxorna.

2. *

Sidhänvisning 3

Medborgarförslag om att anlägga en familjepark i
centrala Kungsängen
2014-000174
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är positiv till förslaget. I samband med
budget 2015 utreds möjligheten till en familjepark enligt
medborgarförslaget.

3. *

Sidhänvisning 13

Medborgarförslag om att bygga en sporthall för
handboll
2014-000293
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om att bygga en sporthall för handboll
inkluderas i det politiska uppdraget om att utreda
förutsättningarna för ett sportcenter/sporthall i Upplands-Bro
kommun.

4. *

Sidhänvisning 23

Motion om barnens dagliga fruktstund
2014-000038
Förslag till beslut av Kommunfullmäktige

Motionen avslås eftersom det inom givna budgetramar inte är
möjligt att prioritera förslaget på en övergripande nivå.

Sidhänvisning 31
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5.

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
2014-000360
Förslag till beslut

Socialnämnden och Utbildningsnämnden erhåller 2 200 000
kronor ur kommunens sociala investeringsfond för det tvååriga
projektet att förebygga ett långvarigt utanförskap bland unga
som varken arbetar eller studerar.

6.

Sidhänvisning 43

Underrättsorganisationen i Stockholms län – förslag
till förändringar
2014-000382
Förslag till beslut

7. *

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande.

Sidhänvisning 71

Detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 1– godkännande av
exploateringsavtal samt antagande av detaljplan
2008-000362

Bilagor hanteras separat

Förslag till beslut av Kommunfullmäktige

8.

1.

Förslag till ”Köpeavtal samt Överenskommelse om
exploatering inom del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl.
(Ringvägen) del 1”, framtaget den 15 augusti 2014, med
avtalspart Tornet bostadsproduktion AB (org.nr. 5567962682), godkännas.

2.

Utlåtande efter utställning, tillhörande detaljplan för del av
Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1, daterat
den 15 augusti 2014, godkänns.

3.

Särskild sammanställning för förslag till detaljplan för del
av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1, nr
0803(1), daterat den 15 augusti 2014, godkänns.

4.

Förslag till detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1
m.fl. (Ringvägen) del 1, nr 0803(1), upprättat den 24
oktober 2012 och reviderat den 15 augusti 2014, antas i
enlighet med 5 kap. 29 § Plan- och bygglagen (PBL
1987:10).

Sidhänvisning 117

Samråd av Håbo kommuns
bostadsförsörjningsprogram
2014-000379
Förslag till beslut

Kommunen yttrar sig över Håbo kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot
2030 enligt Tillväxtkontorets förslag den 15 augusti 2014.

Sidhänvisning 125
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9.

Remissen om Revidering av Vision 2030 - ett
Stockholm i världsklass
2014-000351
Förslag till beslut

Som yttrande över Stockholm revidering av Vision 2030 – ett
Stockholm i världsklass överlämnas kommunledningskontorets
förslag daterat den 17 augusti 2014.

10.

Sidhänvisning 149

Avsiktsförklaring för deltagande i Lokalt Ledd
Utveckling genom medlemskap i föreningen Leader
Norra Mälarstranden
2014-000448
Förslag till beslut

1. Upplands-Bro kommun har för avsikt att medverka i
föreningen Leader Norra Mälarstranden under
programperioden 2014-2020.
2. Upplands-Bro kommun har för avsikt att avsätta 550 000 kr
per år under perioden 2014-2020.
3. Beslutet om medfinansiering kan komma att omprövas när
programmets innehåll är fastlagt och kommunens andel av
finansieringen är klarlagd.

11.

Sidhänvisning 183

Remiss av förslag till nya föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg E18 i Stockholms län
2014-000431
Förslag till beslut

1. Kommunen har inga synpunkter på Trafikverkets förslag till
nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E18 i
Stockholms län.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sidhänvisning 189
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12. * Sammanträdestider och sammanträdeslokaler för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsens utskott år 2015
2014-000010
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2015
fastställs enligt kommundirektörens förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2015
fastställs till kulturhuset, Plan 1, Furuhällsplan 1,
Kungsängen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott och beredning för år
2015, fastställs enligt kommundirektörens förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott och beredning för år
2015 fastställs till Kommunhuset, Gemaket, Plan 6,
Furuhällsplan 1, Kungsängen
3. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider
för år 2015 till kommundirektörens förslag.

13.

Kommundirektörens rapport 2014
2014-000005

Sidhänvisning 203
Innehåller inga handlingar

Förslag till beslut

Kommundirektörens rapporter läggs till handlingarna.

14.

Arbetsmarknadsstatistik 2014
2014-000006
Förslag till beslut

Statistiken läggs tills handlingarna.

15.

Sidhänvisning 213

Anmälningar
2014-000007
Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Irène Seth
Ordförande

Sidhänvisning 223

