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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 19 september 2018, kl 18.30 

Plats: Stora scenen 

Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S)

Sekreterare: Olle Nykvist 
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 17 
september. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Sammanträdet inleds med en presentation av Årets Upplands-Broare 2018. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Hibo Salad Ali (S) 

Tom Slettengren (M) 
Dag för justering, förslag: Onsdagen den 26 september 2018, kl. 09.00 
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Beslutsärenden 

1.  Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng 
vid idrottsplatsen i Kungsängen  
KS 18/0317 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

2.  Ledamotsinitiativ angående trafiksituationen mellan 
trafikplats Brunna och Brunnarondellen 
KS 18/0318 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för 
att vända den negativa trenden och öka trafiksäkerheten i det nämnda 
området. 

3.  Anlägga en hundrastgård i anslutning till 
naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen 
KS 18/0322 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en hundrastgård i 
anslutning till Naturreservatet Lillsjön / Örnässjön i den södra delen. 

4.  Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet 
Norrvatten 
KS 18/0244 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 
godkänns. 

  



 KUNGÖRELSE 3 (5)  

 Kommunfullmäktige 
 Datum     
  2018-09-17     

 

5.  Motion om rondell i korsningen Enköpingsvägen och 
Bygdegårdsvägen  
KS 16/0152 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är 
besvarad i och med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 
daterad 23 augusti 2017. 

6.  Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 
KS 18/0297 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum under år 2019 

fastställs till 6 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 9 oktober, 
6 november, 27 november och 18 december. 

2. Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige år 2019 fastställs 
till Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

7.  Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Dariush 
Adineh 
KS 18/0295 

Förslag till beslut 
XX (S) väljs till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Dariush 
Adineh (S).  

8.  Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie 
Johansson  
KS 18/0294 

Förslag till beslut 
XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie 
Johansson (MP).  
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9.  Entledigande av Marianne Kjellberg (V) från sitt 
uppdrag som revisor 
KS 18/0263 

Förslag till beslut 
Marianne Kjellberg entledigas från sitt uppdrag som revisor för 
Upplands-Bro kommun.  

10.  Val av ny revisor efter Marianne Kjellberg (V) 
KS 18/0264 

Förslag till beslut 
XX (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun efter 
Marianne Kjellberg (V).  

11.  Val av ny revisor efter Lennart Stigle (L) 
KS 18/0348 

Förslag till beslut 
XX (L) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun efter Lennart 
Stigle (L). 

12.  Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Kerstin Arvidsson (C) 
KS 18/0053 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter 
Kerstin Arvidson (C).  

  

Anmälningar 
Revisionsrapport samt revisionsskrivelse 

Remissyttrande-motion om giftermål med minderåriga  

Motion om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn/barn till nyanlända 
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Solange Olame Bayibsa (S) 
Ordförande 
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