1(5)

KUNGÖRELSE
2010-05-31
Reviderad: 2010-06-03

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010
Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping delar ut sina årliga stipendier till
ungdomsföreningar och ungdomsledare i kommunen
Kl. 19.00 inleds frågestund för allmänheten. Frågor skall skriftligen lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast klockan 12.00 tisdagen den 8 juni 2010. Saknas frågor fortsätter sammanträdet
direkt.
Upprop
Val av justerare:

förslag: Yvonne Stein (FP) och Christina Hultgren (KD)

Dag för justering: förslag: 15 juni 2010, kl: 08:30

Ärenden
1.

Interpellation om stöd till medborgare med
funktionsnedsättning
2010-000088

Kf beslutade 2010-03-25 att
interpellationen får ställas

2.

Interpellation om kommunens arbete med att utveckla
turismen
2010-000145

Kf beslutade 2010-05-06 att
interpellationen får ställas

3.

Interpellation om kulturhuset
2010-000147

Kf beslutade 2010-05-06 att
interpellationen får ställas

4.

Interpellation om tillgänglighet för personer med
hörselnedsättning
2010-000165

igen

Förslag till beslut

Interpellationen om tillgänglighet för personer med
hörselnedsättning får ställas
4.a Interpellation om bemötande av HBT-personer i
äldrevården och annan kommunal verksamhet i
Upplands-Bro kommun
2010-000175
Förslag till beslut

Interpellationen om tillgänglighet för personer med
hörselnedsättning får ställas
4.b Interpellation om kommunens klimatarbete

Ny
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5.

Förslag til uppförande av nytt föreningshus i
Kungsängen
2009-000228
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Byggnationen av det i detta ärende föreslagna föreningshuset får
finansieras genom att kommunfullmäktige tar upp lån om högst 10
mkr.
6.

Förslag till bildande av naturreservatet Frölunda inom
del av fastigheten Frölunda 6:5 i Upplands-Bro
2010-000156
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Förklara del av fastigheten Frölunda 6:5 som naturreservat med
stöd av 7 kap 4 § Miljöbalken (1998:808). Reservatet har den
avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta. Reservatets
namn skall vara naturreservatet Frölunda.
2. Meddela föreskrifter för reservatet med stöd av 7 kap 5, 6 och
30 §§ Miljöbalken om områdesskydd. Föreskrifterna C (enligt
30 § MB) träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen
utkom från länets författningssamling.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet i enlighet med 3 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
Miljöbalken m.m.
4. Upplands-Bro kommun (org.nr 01-212000-0100) är förvaltare
av naturreservatet i enlighet med 2§ förordningen om
områdesskydd enligt Miljöbalken m.m.
5. Beslut om ändringar i skötselplanen för reservatet delegeras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
7.

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

1. Under förutsättning av godkänd slutbesiktning för
garagefastigheten godkänna förslag till aktieägaravtal inklusive
bolagsordning för Österhöjdens Garage AB mellan UpplandsBro kommun och PEAB Bostad AB.
2. Tillskjuta 8 160 000 kronor i aktiekapital till bolaget.
3. Under förutsättning att banken kräver ytterligare kapitaltillskott,
godkänna att tillskjuta maximalt 1 020 000 kronor i kapitaltillskott till bolaget.
4. Under förutsättning att Österhöjdens Garage AB inte erhåller
kredit från bank, godkänna att Upplands-Bro kommun tar upp
motsvarande externt lån för vidareförmedling till bolaget med
gällande räntevillkor.
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5. Utse Ekonomichef Maria Johansson till ombud vid extra
bolagsstämma.
8.

Val av två ledamöter och en suppleant i styrelsen för
Österhöjdens Garage AB
2010-000149
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Till ledamöter i Österhöjdens Garage AB till och med
2010-12-31 utse: ordförande: Elisabeth Särenfors, ledamot:
Emelie Grind.
2. Till suppleant i Österhöjdens Garage AB till och med
2010-12-31 utse: Karl-Erik Lindholm.
9.

Borgen för Kungsgården och Norrgården / Solgården AB Upplands-Brohus
2010-000148
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunen tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning
sker för AB Upplands-Brohus lån om högst 36 761 000 kronor för
köp av Kungsgården och Norrgården/Solgården.
10. Samarbetsavtal avseende framtida exploatering av
Norrboda verksamhetsområde och del av Brunna
verksamhetsområde
2010-000132
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Upplands-Bro
kommun och HSB Stockholm ekonomisk förening avseende
framtida exploatering av Norrboda versamhetsområde och del av
Brunna verksamhetsområde godkänns.
11. Motion om att göra en översikt av behovet av
grönområden i Kungsängen och Bro
2008-000062
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Motionen bifalls med hänvisning till att den översikt som
motionären efterfrågar redan pågår inom kommunstyrelsens och
nämndernas verksamheter.
12. Motion om kvalitet och genusmedvetenhet inom
barnomsorgen genom medvetna medieval och viktig
fortbildning
2008-000271
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att
motionärernas yrkandet kan komma att stå i konflikt med
grundlagstadgad tryck- och yttrandefrihet.
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2. Motionens yrkande två och tre bifalles eftersom de åtgärder
som efterlyses pågår inom bildningsnämndens verksamhet.
13. Motion om bättre vård åt de gamla som bor hemma
2008-000148
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Motionen avslås med hänvisning till att motionärens förslag inte
går att genomföra då Upplands-Bro kommun inte har möjlighet att
erbjuda eller påverka val av hälso- och sjukvård för dem som inte
bor i en särskild boendeform.
14. Motion om att en cetralt placerad gata uppkalla efter
Annika Sörenstam
2008-000431
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Motionen avslås med hänvisning till Ortsnamnsrådets
rekommendationer om bruk av memorialnamn och
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
15. Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest
2010-000105
Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Upplands-Bro kommun beslutar, att genom förlagslån till
Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 3,5 miljoner
kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande
daterat mars 2010.
2. Finansieringen av utlåningen skall ske genom egna medel.
3. Kommunstyrelsen får rätt att inom den ovan angivna ramen
lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen.
16. Avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden, Marlene Juthstrand-Sarnes (KD)
2010-000163
Förslag till beslut

Marlene Juthstrand Sarnes medges att lämna uppdraget som
ersättare i Socialnämnden
17. Val av ersättare i socialnämnden efter Marlene
Juthstrand Sarnes (KD)
2010-000174
Valberedningens förslag till beslut

xx utses till ersättare i Socialnämnden till och med den 31
december 2010.
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18. Anmälningar
2010-000011
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)
eller Karl-Erik Lindholm (tel. 581 691 95, e-post karl-erik.lindholm@upplands-bro.se).

Anders Åkerlind
kommunfullmäktiges ordförande
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