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KUNGÖRELSE
2011-02-09

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 17 februari 2011
Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde återfinns i utskickade handlingar inför
kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2011.
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast klockan 12.00 tisdagen den 15 februari 2011. Saknas frågor fortsätter
sammanträdet direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Anders Fredriksson (KD) och Birgitta Nylund (S)

Dag för justering: förslag: onsdag den 23 februari 2011, kl 09:00

Ärenden
1.

Planprogram Tegelhagen (Brogård 1:84 m fl)
2007-000442
Kommunstyrelsens förslag till beslut

2.

1.

Förslag till intentionsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Brogård 1:84 i Upplands-Bro AB (indirekt helägt dotterbolag
till KF Fastigheter AB) avseende framtida exploatering av
Tegelhagen godkänns.

2.

Samrådsredogörelse, del 1 tillhörande detaljplaneprogram för
Tegelhagen, daterad 2011-01-11, godkänns.

3.

Reviderat förslag till detaljplaneprogram för Tegelhagen,
daterat 2011-01-03, godkänns och kommundirektören får i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för etapp 1.

Exploateringsbudget 2011
2011-000010
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till exploateringsbudget för
2011 fastställs med undantag för beskrivningen av
detaljplanearbetet för Rankhusområdet.
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3.

Förslag om införande av ett allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning
inom kommunen samt om undantag för service- och
signalhundar
2008-000421
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Föreslagen revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter,
§ 17 och § 20 antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en allmän översyn
och förtydliga de lokala ordningsföreskrifterna.
4.

Genomförande av byggprojektet gruppbostad LSS på
Kamrervägen i Bro
2010-000333
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. AB Upplands-Brohus får i uppdrag att uppföra en ny
gruppbostad för personer som omfattas av lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) vid Kamrervägen i
Bro enligt Socialnämndens redovisade förslagshandlingar och
preliminära hyrekalkyl.
2. Upplands-Brohus får tillsammans med Socialnämnden i
uppdrag att löpande informera de boende i närområdet inför
och under byggnationen av gruppboendet på Kamrervägen i
Bro.
5.

Val av ledamot och ersättare i Brandkåren Attundas
direktion.
2010-000309

6.

Val av ersättare (för revisor) i Brandkåren Attunda.
2010-000310

7.

Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Inez
Kapborg (M)
2010-000267

8.

Val av vice ordförande i familjerättsnämnden
2010-000324

9.

Val av ersättare i valnämnden
2010-000325

Vakant ersättare (V)
bordlades vid KF
sammanträde 10-12-16
(§163)
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10. Val av suppleanter för lekmannarevisorer i UpplandsBro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus,
Upplands-Bro kommunfastigheter AB och UpplandsBro Lokalvård AB
2010-000327

Vakant suppleant (M, FP,
KD) bordlades vid KF
sammanträde 10-12-16

11. Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro
kommunfastigheter.
2010-000329

Vakant ersättare (M, Fp,
KD, C) bordlades vid KF
sammanträde 10-12-16

(§ 165)

(§167)
12. Val av ersättare i AB Upplands-Brohus styrelse.
2010-000331

Vakant ersättare (M, FP,
KD, C) bordlades vid KF
sammanträde 10-12-16
(§ 169)

13. Val av ledamot och ersättare i Lindströmska fonden.
2010-000332

Vakant ledamot och
ersättare (M, FP, KD, C)
bordlades vid KF
sammanträde 10-12-16
(§170)

14. Entledigande av Birgitta E Andersson (S) från
uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
2011-000049
15. Val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter
Birgitta E Andersson (S)
2011-000050
16. Entledigande av Fredrik Kjos (M) från uppdraget som
ersättare i Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB
2011-000064
17. Val av ersättare i Upplands-Brohus AB efter Fredrik
Kjos (M)
2011-000065
18. Val av ersättare i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
efter Fredrik Kjos (M)
2011-000066
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunkontorets reception, Furuhällsplan 1 i Kungsängen samt på biblioteken i Bro och Kungsängen.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela detta till
kommunstyrelseförvaltningen Birgitta Johansson tel. 581 691 21, e-post
birgitta.johansson@upplands-bro.se
Anders Åkerlind
kommunfullmäktiges ordförande
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