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Kommunfullmäktige kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 16 maj 2018, kl 18:30 

Plats: Stora scenen 

Ordförande: Solange Olame Bayibsa 

Sekreterare: Andrea Andersson 
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 14 maj. 
Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Birgitta Nylund (S) och Mait Johansson (M) 
Dag för justering, förslag: tisdagen den 22 maj 2018, kl. 09.00 
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Beslutsärenden 

1.  Medborgarförslag om fler sittbänkar i Kungsängens 
centrum 
KS 18/0171 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.  

2.  Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
KS 18/0153 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön 
Örnässjöns naturreservatet utökas med ett område: området 
Raskeboda. 

3.  Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen 
KS 18/0106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen med ändring av 
ordet ”stadsdelspark” till ”park”. 

4.  Förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård – 
beslut om godkännande samt beslut om planuppdrag 
KS 15/0497 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

samrådsredogörelse tillhörande detaljplaneprogram för 
Ekhammars gård, den 20 mars 2018 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat 
förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård 
godkänns. 
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5.  Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 
KS 18/0154 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
blomlådor på kommunala gator enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag med undantag av vitesföreläggande.  

6.  Revidering av reglemente för Bygg- och 
miljönämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 
KS 18/0136 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Bygg- och miljönämndens reglemente i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 

7.  Revidering av reglemente för Tekniska nämnden med 
anledning av dataskyddsförordningen 
KS 18/0139 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Tekniska nämndens reglemente i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 

8.  Revidering av reglemente för Valnämnden med 
anledning av dataskyddsförordningen 
KS 18/0141 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 
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9.  Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen med 
anledning av dataskyddsförordningen 
KS 18/0135 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse.  

10.  Revidering av reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 
KS 18/0137 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Kultur- och fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 

11.  Revidering av reglemente för Socialnämnden med 
anledning av dataskyddsförordningen 
KS 18/0138 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Socialnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

12.  Revidering av reglemente för Utbildningsnämnden 
med anledning av dataskyddsförordningen 
KS 18/0140 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 
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13.  Årsredovisning 2017 för Brandkåren Attunda 
KS 18/0129 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 
2017 års verksamhet. 

14.  Revisionsberättelse 2017  
KS 18/0168 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

15.  Årsredovisning 2017 
KS 18/0022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Årsredovisning 2017 godkänns. 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr. 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 
2018 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

16.  Förvaltade stiftelsers bokslut 2017 
KS 18/0100 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den 
ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 
godkänns. 
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17.  Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv 
KS 18/0035 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva tidigare arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och 
samtidigt anta ”Riktlinjer för hantering av arkiv” enligt råd från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Riksarkivet.  

18.  Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 
KS 18/0161 

Förslag till beslut 
1. Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie 

ledamot i Kommunfullmäktige.  

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i 
Stockholms län.  

19.  Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Socialnämnden 
KS 18/0156 

Förslag till beslut 
Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie 
ledamot i Socialnämnden. 

20.  Val av ny ledamot till Socialnämnden efter Anitha 
Nygårds (SD) 
KS 18/0158 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Socialnämnden efter 
Anitha Nygårds (SD). 
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21.  Entledigande av Anitha Nygårds (SD) från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden 
KS 18/0159 

Förslag till beslut 
Anitha Nygårds (SD) entledigas från uppdraget som ordinarie 
ledamot i Utbildningsnämnden. 

22.  Val av ny ledamot till Utbildningsnämnden efter 
Anitha Nygårds (SD) 
KS 18/0160 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden efter 
Anitha Nygårds (SD). 

23.  Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) 
KS 17/0216 

Förslag till beslut 
XX (MP) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Josephine-Charlotte Halvarsson (MP).  

24.  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 Arvidsson (C).  

25.  Val av ny ordinarie ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige efter Moslim Ali Akill (MP)  
KS 18/0059 

Förslag till beslut 
Andrée Wright (MP) utses till ny ordinarie ledamot i Norrvattens 
förbundsfullmäktige efter Moslim Akill Ali (MP). 
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26.  Val av ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Ali Akill 
(MP)  
KS 17/0224 

Förslag till beslut 
Sebastian Blomberg (MP) väljs till ny ledamot i Valnämnden efter 
Moslim Ali Akill (MP). 

Anmälningar 
Motion om mensskydd 

Tekniska nämndens beslut § 6 - Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - 
Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse - Granskning av Upplands-Bro 
kommuns kris- och katastrofberedskap 

Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg 

 

Solange Olame Bayibsa 
Ordförande 
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