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KUNGÖRELSE
2010-03-16

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 25 mars 2010
Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast klockan 12.00 tisdagen den 23 mars 2010. Saknas frågor fortsätter
sammanträdet direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Åke Edlundh (M) och Birgitta Nylund (S)

Dag för justering: förslag: 29 mars 2010, kl 08:30

Ärenden
1.

Interpellation om kvaliteten och delaktigheten kring
matutbudet inom äldreomsorgen
2010-000073
Förslag till beslut

Interpellationen om kvaliteten och delaktigheten kring matutbudet
inom äldreomsorgen får ställas.
2.

Markanvisningsavtal Ringvägen, AB Borätt
2010-000058
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro
kommun och AB Borätt avseende exploatering av
Ringvägenområdet godkänns.
3.

Försäljning av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42
2010-000037
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunen säljer fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 till
AB Upplands-Brohus enligt föreliggande köpekontrakt för en
summa av 2 631 000 kronor.
2. Upplands-Brohus ska på uppdrag av kommunen riva befintlig
byggnad och uppföra ett boende med särskild service enligt LSS,
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i enlighet
med ägardirektiv i budget 2010, beslutad av kommunfullmäktige
2009-11-26, § 120.
4.

Medgivande att försälja brandstationen i Bro
2010-000044

Behandlas på extra stämma
i kommunstyrelsen innan
kommunfullmäktige
Ny tjänsteskrivelse kommer
upprättas och delas ut innan
extra stämma i
kommunstyrelsen.
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5.

Motion om ändrad lokalanvändning på dagcentralen i
Kungsängen
2007-000377
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Motionen om ändrad lokalanvändning i dagcentralen,
Kungsängen, anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens och socialnämndens genomförda åtgärder.
2. Motionens förslag om mat i gemenskap på lovdagar
hänskjuts till behandling i budget för 2011.
6.

Motion Rädda miljön på Ådölandet
2008-000082
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Motionen om anslutning av Ådöhalvön till kommunens VA-nät
anses därmed besvarad med hänvisning till pågående arbete med
detaljplan för området.
7.

Val av ombud till bolagsstämmor i helägda kommunala
bolag 2010
2010-000043
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar Till ombud och ersättare vid
bolagsstämmor under 2010 för Upplands-Bro Kommunföretag
AB, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro
Lokalvård AB samt AB Upplands-Brohus utses:

8.

Ombud

Ersättare

Yvonne Stein (FP)

Berit Svensson (S)

Hemställan om investeringsmedel ur jobbpaketet.
2010-000032
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Ur jobbpaketet beviljas totalt 4 300 000 kronor i
investeringsmedel till investeringsprojekt inom
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
Gång- och cykelväg mellan Bro kyrka och Ginnlögs väg
Gång- och cykelväg utmed Jurstabergsvägen
Gång- och cykelväg utmed Sätrabäcken
Åtgärder för att öka tillgängligheten
Utveckling av bad- och lekplatser
Järnvägsparken i Bro
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9.

Val av ledamot i socialnämnden, ersättare i valnämnden
efter Per Thorsell (M)
2010-000054
Valberedningens förslag till beslut

xx utses till ny ledamot i socialnämnden till och med den 31
december 2010.
10. Val av ersättare i bildningsnämnden efter Shapoor Azad
(S)
2010-000057
Valberedningens förslag till beslut

xx utses till ny ersättare i bildningsnämnden till och med den 31
december 2010
11. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB och ersätttare i
kommunstyrelsen, Kaj Bergenhill (M)
2010-000072
Förslag till beslut

Kaj Bergenhill (M) medges lämna sitt uppdrag som ledamot i
Upplands-Bro kommunfastigheter AB och som ersättare i
kommunstyrelsen.
12. Val av ledamot i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
Valberedningens förslag till beslut

xx utses till ny ledamot i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
13. Anmälningar
2010-000011

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 Antonina Fedorova (tel. 581 691 51, e-post antonina.fedorova@upplands-bro)
eller Birgitta Johansson (tel. 581 691 21, e-post birgitta.johansson@upplands-bro.se

Anders Åkerlind
kommunfullmäktiges ordförande
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