
Handlingar till 

Äldre- och omsorgsnämndens 

sammanträde

den 4 januari 2023 
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1 Inrättande av arbetsutskott för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för

mandatperioden 2023-2026 3

2 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-

2026 4

3 Inrättande av beredning för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för

mandatperioden 2023-2026 5

4 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens beredning för mandatperioden 2023-20266



1 Inrättande av arbetsutskott för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026 - ÄON 22/0148-1 Inrättande av arbetsutskott för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026 : Inrättande av arbetsutskott för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

   

Kansliavdelningen 

   

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2022-12-23 ÄON 22/0148  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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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Inrättande av arbetsutskott för äldre- och 
omsorgsnämnden och fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1.  Ett arbetsutskott inrättas. 

2.  Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter 

och X antal ersättare. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 
det antal ledamöter och ersättare som Äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2022 

Barnperspektiv 
I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn och 

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

 



2 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 - ÄON 22/0149-1 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 : Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

   

Kansliavdelningen 

   

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2022-12-23 ÄON 22/0149  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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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Val av ledamöter och ersättare till äldre- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 
2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 
3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. 
Bland utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande utses. 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2022 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas 
beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon 

aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka 

och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



3 Inrättande av beredning för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026 - ÄON 22/0146-1 Inrättande av beredning för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026 : Inrättande av beredning för äldre- och omsorgsnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

   

Kansliavdelningen 

   

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2022-12-23 ÄON 22/0146  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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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Inrättande av beredning för äldre- och 
omsorgsnämnden och fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. En beredning inrättas. 

2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter och 
X antal ersättare. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen 
av ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2022 

Barnperspektiv 
I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn och 

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 
invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.   

 

 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

 



4 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens beredning för mandatperioden 2023-2026 - ÄON 22/0147-1 Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens beredning för mandatperioden 2023-2026 : Val av ledamöter och ersättare till äldre- och omsorgsnämndens beredning för mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

   

Kansliavdelningen 

   

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2022-12-23 ÄON 22/0147  

Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

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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Val av ledamöter och ersättare till äldre- och 
omsorgsnämndens beredning för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 

beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 

behov. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2022 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare vid en ny mandatperiod. I alla kommunens 

instanser fattas beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation 

utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller 
indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och 

framtida liv.  

 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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