1(5)

KUNGÖRELSE
2013-03-12
Rev. 2013-03-19

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 20 mars 2013
Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till
Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 18 mars 2013. Saknas frågor
fortsätter sammanträdet direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Madeleine Nyström (M) och Kerstin Ahlin (S)

Dag för justering: förslag: Måndagen den 28 mars 2013

Ärenden
1.

Medborgarförslag om tillgänglighet till fiskevatten för
rörelsehindrade
2013-000105
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om
tillgänglighet till fiskevatten för rörelsehindrade till
Kommunstyrelsen för yttrande.
2.

Medborgarförslag om återinförande av hundskatt
2013-000119
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om
återinförande av hundskatt till Kommunstyrelsen för yttrande.
3.

Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier
och användande av pyroteknisk utrustning inom
kommunen
2013-000120
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om allmänt
förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning
inom kommunen till Kommunstyrelsen för yttrande.
4.

Medborgarförslag om nytt kulturhus i Kungsängen
2013-000122
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om nytt
kulturhus i Kungsängen till Kommunstyrelsen för yttrande.
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5.

Medborgarförslag om att plantera ett barnens träd i
Kungsängen respektive Bro
2013-000127
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om att plantera
ett barnens träd i Kungsängen respektive i Bro till
Kommunstyrelsen för yttrande.
6.

Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten vid
Bergaskolan
2013-000143
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om förbättring
av trafiksäkerheten vid Bergaskolan till Kommunstyrelsen för
yttrande.
7.

Medborgarförslag om valaffischering
2012-000398
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till gällande regler och hänvisas i övrigt till
överenskommelse mellan partierna i kommunen.
8.

Aktieägaravtal och bolagsordning för Österhöjdens
Garage AB
2010-000150
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänna aktieägaravtal inklusive bolagsordning för
Österhöjdens Garage AB mellan Upplands-Bro kommun och
Bostadsrättsföreningen Mälarbranten.
2. Godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan PEAB Bostad AB,
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 Kommunstyrelsens ordförande, Irène Seth (M) till ombud
vid extra bolagsstämma.
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9.

Policy för konkurrensutsättning
2012-000498
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till policy för
konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, daterad den 15
januari 2013 godkänns med tillägg enligt Kommunstyrelsens
förslag till beslut den 6 mars 2013, Ks § 33
10. Motion om tak på barngrupper på de kommunala
förskolorna
2011-000631
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Motionen ska anses vara besvarad i och med
Utbildningsnämndens yttrande den 18 december 2012.
11. Motion om att synliggöra kvinnor
2012-000444
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
12. Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda
boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med
Norrgården
2013-000137
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. AB Upplands-Brohus får i uppdrag att genomföra
ombyggnation av Solgården ett särskilt boende för äldre med
20 platser på fastigheten Härnevi 1:72 enligt Socialnämndens
förslag den 28 februari 2013, § 13.
2. Kommunen tecknar borgen som för egen skuld tills full
betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 43 mnkr
för ombyggnationen av Solgården i Bro.
13. Interpellation om trygghetsboende
2013-000149
Förslag till beslut

Interpellationen får ställas.
14. Interpellation om avveckling av familjedaghem
2013-000102
Förslag till beslut

Utbildningsnämndens ordförande Yvonne Stein (FP) besvarar
interpellationen.
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15. Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Sandra
Larsson (MP)
2013-000016
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser XX (MP) till ny ersättare i
Kommunstyrelsen.
16. Entledigande av Navdeep Singh Bhatia (MP) från
uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen och
ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
2013-000146
Förslag till beslut

Navdeep Singh Bathia medges lämna uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen och uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning.
17. Val av ny ersättare efter Navdeep Singh Bhatia (MP) i
Kommunstyrelsen
2013-000147
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser XX (MP) till ny ersättare i
Kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser XX (MP) till ny ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning
18. Begäran om ny sammanräkning för att utse ersättare i
Kommunfullmäktige efter Navdeep Singh Bhatia (MP)
2013-000003
Förslag till beslut

1. Navdeep Singh Bathia entledigas från uppdraget som ersättare
i Kommunfullmäktige.
2. Upplands-Bro kommun begär att Länsstyrelsen genomför en
ny sammanräkning för att utse ersättare i Kommunfullmäktige
efter Navdeep Singh Bhatia (MP) som inte längre är valbar.
19. Entledigande av Madeleine Nyström (M) från uppdrag
som ersättare i Bygg- och miljönämnden, Kultur- och
fritidsnämnden samt ledamot i Valnämnden och i
Kommunfullmäktiges valberedning
2013-000115
Förslag till beslut

Madeleine Nyström (M) medges lämna uppdrag som ersättare i
Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt
uppdrag som ledamot i Valnämnden och som ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning.

Ärendet bordlades den 13
februari 2013 Kf § 17
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20. Val av ny ersättare för Madeleine Nyström (M) i Byggoch miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden
2013-000116
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ersättare i Bygg- och
miljönämnden.
2. Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ersättare i Kulturoch Fritidsnämnden.
21. Val av ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning
efter Navdeep Singh Bathia (MP) och Madeleine
Nyström (M)
2013-000168
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser XX (MP) till ny ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning
2. Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning
22. Val av ledamot och ordförande i Valnämnden efter
Madeleine Nyström (M)
2013-000169
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning
2. Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny ordförande i
Kommunfullmäktiges valberedning
23. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Navdeep
Singh Bathia (MP)
2013-000170
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser XX (M) till ny nämndeman i Attunda
tingsrätt.
24. Anmälningar 2013
2013-000007
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunens
kundcenter, Furuhällsplan 1, i Kungsängen samt biblioteken i Bro och Kungsängen.
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
Anders Åkerlind
Kommunfullmäktiges ordförande

