KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
Datum

2018-06-05

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde
Tid: onsdagen den 13 juni 2018, kl. 18:30
Plats: Stora scenen
Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S)
Sekreterare: Carl-Fredrik Duse
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 11 juni.
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning
Sammanträdet inleds med att Sparbanken i Enköping delar ut sitt
utvecklingsstipendium och att årets arbetsplats 2017 utses.

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Upprop
Val av justerare, förslag: Seid Alajbegovic (S)
Paul Gustavsson (M)
Dag för justering, förslag: onsdagen den 20 juni 2018, kl. 09.00

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Beslutsärenden
1.

Medborgarförslag - investera i en solcellsanläggning
till kommunhuset
KS 18/0208
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

2.

Medborgarförslag om namnändring av rondellen vid
Norrboda
KS 18/0204
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

3.

Förslag till markstrategi
KS 17/0318
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner
förslaget till markstrategi.

4.

Förslag till VA-plan och VA-policy
KS 18/0038
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta upprättat
förslag till VA-plan och VA-policy i enlighet med tekniska
nämndens beslut.

5.

Revidering av reglemente för pensionärsrådet
KS 18/0193
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
ändringar i pensionärsrådets reglemente enligt kontorets
förslag.
2. Ett tillägg görs i Organisation och arbetsformer § 5
” Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice
ordförande, eller någon av rådets ledamöter begär detta.
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6.

Delårsrapport januari-april 2018 med helårsprognos
KS 18/0191
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
delårsbokslut för perioden januari till april 2018 med helårsprognos
godkänns.

7.

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
KS 18/0134
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 22 november 1999
(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger
företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011,
vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
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8.

Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter
Kerstin Arvidsson (C)
KS 18/0053
Förslag till beslut
XX utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Kerstin
Arvidsson (C).

Anmälningar
Tekniska nämndens beslut § 25 - Förslag till VA-plan

Solange Olame Bayibsa (S)
Ordförande
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