KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2016-10-12

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 19 oktober 2016, kl. 18:30
Plats: Stora scenen, Kulturhuset
Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S)
Sekreterare: Anna-Lena Örvander
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds
meddela det till sekreteraren.
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in
till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 9 februari.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning
Sammanträdet inleds med en presentation av Årets Upplands-Broare 2016 och
därefter en presentation av projektet unga vuxna.
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Beslutsärende
1.

Förvaltade stiftelsers bokslut 2015
KS 16/0158
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2015
godkänns.
__________

2.

Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av
Upplands-Bro kommun 2015
KS 16/0195
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2015 för Tauvonska
donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse,
Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester
Holms stiftelse, Karl Fagerströms stiftelse och Lindströmska
stiftelsen läggs med godkännande till handlingarna.
__________

3.

Regler för lokalt partistöd
KS 16/0198
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Komunfullmäktige beslutar att:
Regler för lokalt partistöd i Upplands-Bro kommun antas.
___________
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4.

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens och
Tekniska nämndens reglementen gällande
namnsättning av strategiska platser och vägar
KS 16/0199
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens
namnsättning från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska
nämnden och reviderar därför respektive nämnds reglemente.
2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara
remissinstans.
__________

5.

Timtaxa för handläggning av plan- och
exploateringsärenden
KS 16/0236
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Ny timavgift för den plan- och exploateringsverksamhet som
debiteras enligt plan- och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från
och med den 1 januari 2017.
__________
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6.

Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism
KS 16/0034
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett konsultationsforum
som ska hantera akuta frågor och ge stöd vid signaler om
våldsbejakande extremism.
3. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Tekniska nämnden samt Bygg- och
miljönämnden får i uppdrag att operationalisera handlingsplan
mot våldsbejakande extremism i sin verksamhet.
4. Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Tekniska nämnden samt Bygg- och
miljönämnden ska avrapportera detta arbete i sin årliga
rapportering till Kommunfullmäktige.
5. Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och polisen
ska inkludera våldsbejakande extremism som ett arbetsområde
för samverkan.
6. Kommundirektören får göra redaktionella justeringar i
dokumentet.
__________

7.

Motion om jämställd snöröjning
KS 15/0682
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om jämställd snöröjning är ett intressant förslag. Inför
nästa upphandling av vinterväghållningen ska Tekniska nämnden ta
upp denna fråga inför beslut om principer för upphandlingen.
___________
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8.

Motion om att Upplands-Bro behöver upprätta en
handlingsplan mot radikalisering
KS 15/0852
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Motionen anses besvarad i och med att kommunen upprättat en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
__________

9.

Medborgarförslag om att bygga en lekplats intill nya
IP i Kungsängen
KS 15/0500
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Medborgarförslaget om att bygga en ny lekplats intill IP i
Kungsängen är ett bra förslag. I budget för år 2016 beslutades att en
lekplats ska planeras och färdigställas vid Kungsängens IP år 2017.
__________

10. Medborgarförslag om att använda Kvistabergs lokaler
som konstgalleri samt konsertlokal
KS 15/0748
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget visar på engagemang för verksamheten i
Kvistaberg vilket ses som mycket positivt. Verksamheten på
Kvistaberg liknar den som föreslås av förslagsställaren och ses som i
stort sett genomfört.
__________
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11. Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun
KS 16/0080
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Måltidspolicy för Upplands-Bro Kommun antas med
redaktionella justeringar. Punkten på sidan två ska vara följande:
Socialkontoret ska möjliggöra för att fler ska kunna äta i
gemenskap med andra.
2. Måltidspolicyn ersätter Kostpolicyn.
__________

12. Biblioteksplan 2016-2019
KS 15/0412
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Biblioteksplan 2016-2019 fastställs.
__________

13. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
KS 16/0010
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och behandling av
dessa per den 14 september 2016 godkänns.
__________

14. Redovisning av obesvarade motioner
KS 16/0011
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per en
14 september 2016 godkänns.
__________
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15. Val av ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Martina Olsson (MP)
KS 16/0026
Förslag till beslut
XX (MP) utses till ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Martina Olsson (MP).
______________

16. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och
ersättare i Valnämnden efter Margot Ågholm-Lindh
(KD)
KS 16/0129
Förslag till beslut
XX(KD) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Margot ÅgholmLindh (KD)
____________

17. Val av ersättare i Kommunstyrelsen efter Jenny
Pettersson (SD)
KS 16/0187
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Jenny
Pettersson (SD).
____________
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18. Entledigande för uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte
KS 16/0207
Förslag till beslut
1. Yvonne Stein entledigas från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte.
2. Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från
Länsstyrelsen i Stockholms län.
____________

19. Val av ledamot i Kommunstyrelsen, styrelsen för
Upplands-Bro kommunföretag samt ersättare i
Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte
efter Yvonne Stein (L)
KS 16/0234
Förslag till beslut
1. XX (L) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Yvonne
Stein (L).
2. XX (L) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen
3. XX (L) utses till ny ledamot i Styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag AB
4. XX (L) utses till ersättare i Kommunförbundet Stockholms läns
förbundsmöte
____________
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20. Entledigande av Jörgen Pihl (M) från uppdrag som
ersättare i Bygg- och miljönämnden
KS 16/0242
Förslag till beslut
Jörgen Pihl (M) entledigas från uppdrag som ersättare i Bygg- och
miljönämnden.
____________

21. Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Jörgen Pihl (M)
KS 16/0243
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Bygg-och miljönämnden.
___________

22. Entledigande av Anna-Maj Lilly (KD) från uppdrag
som ledamot i Utbildningsnämnden
KS 16/0245
Förslag till beslut
Anna-Maj Lilly (KD) entledigas från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden.
__________

23. Entledigande av Ingvar Landälv (KD) från uppdrag
som ersättare i Utbildningsnämnden
KS 16/0254
Förslag till beslut
Ingvar Landsälv (KD) entledigas från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
__________
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24. Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden efter AnnaMaj Lilly (KD)
KS 16/0246
Förslag till beslut
XX (KD) utses till ledamot i Utbildningsnämnden efter Anna Maj
Lilly (KD).
__________

25. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Ingvar
Landälv (KD)
KS 16/0255
Förslag till beslut
XX (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Ingvar
Landälv (KD).
__________

26. Entledigande av Irène Seth (M) från uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige och från uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.
KS 16/0262
Förslag till beslut
1. Irène Seth (M) entledigas från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige begär en ny sammanräkning från
Länsstyrelsen i Stockholms län.
____________
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27. Val av ny ledamot i Kommunfullmäktige s
valberedning efter Irène Seth (M)
KS 16/0297
Förslag till beslut
XX (M) utses till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.
____________

28. Entledigande av Coumba Sobel Fall (MP) från
uppdrag som ledamot i Socialnämnden
KS 16/0266
Förslag till beslut
Coumba Sobel Fall (MP) entledigas från uppdrag som ledamot i
Socialnämnden.
_____________

29. Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Coumba
Sobel Fall (MP)
KS 16/0267
Förslag till beslut
XX (MP) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Coumba Sobel
Fall (MP).
___________

30. Entledigande av Armin Khajehdehi (M) från uppdrag
som ledamot i Utbildningsnämnden
KS 16/0268
Förslag till beslut
Armin Khajehdehi (M) entledigas från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden.
____________
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31. Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Armin
Khajehdehi (M)
KS 16/0269
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Armin
Khajehdehi (M).
_____________

32. Entledigande av Johan Tireland (SD) från uppdrag
som ersättare i Tekniska nämnden
KS 16/0293
Förslag till beslut
Johan Tireland (SD) entledigas från uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden.
____________

33. Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Johan
Tireland (SD)
KS 16/0294
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden.
_____________

34. Entledigande av Kerstin Arvidsson (C) från uppdrag
som ersättare i Socialnämnden
KS 16/0283
Förslag till beslut
Kerstin Arvidsson (C) entledigas från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
_____________
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35. Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Kerstin
Arvidsson (C)
KS 16/0284
Förslag till beslut
XX utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Kerstin Arvidsson
(C).
_____________

36. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Kommunfullmäktige och som ledamot i Bygg- och
miljönämnden från Per Hellman (S)
KS 16/0298
Förslag till beslut
1. Per Hellman (S) entledigas från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Ny sammanräkning ska begäras från Länsstyrelsen
3. Per Hellman (S) entledigas från uppdrag som ledamot i
Bygg- och miljönämnden

37. Val av ledamot till Bygg- och miljönämnden efter Per
Hellman (S)
KS 16/0299
Förslag till beslut
XX (S) utses till ledamot efter Per Hellman (S).
____________
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Anmälningar
1. Tekniska nämndens beslut § 26 Medborgarförslag om upphandling av
återvinnings- och kretsloppscentralerna i kommunen
2. Tekniska nämndens beslut § 27 Medborgarförslag om utökade
öppettider vid kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
3. Tekniska nämndens beslut § 28 Medborgarförslag om ändringar i
regelverket för kommunens återvinnings- och kretsloppscentraler
4. Socialnämndens beslut § 65 - Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut, 30 juni 2016
5. Revisionsrapport: Granskning av kommunens rutiner för upphandling
6. Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategiska
arbete
7. Revisionsrapport: Granskning av kommunens VA-verksamhet
8. Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
9. Familjerättsnämndens beslut § 109 - Budget- och
verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2016
10. Tekniska nämndens beslut § 49 Medborgarförslag om utökning av
parkeringsplatser i Kungsängens centrum
11. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 18 augusti
2016 - Medborgarförslag om att ge gratis körlektioner
12. Motion om framtagande av handlingsplan kring särskilt begåvade barn
13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober
2016 - Budget 2017 för Kommunstyrelsen

Solange Olame Bayibsa (S)
Ordförande
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