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Medborgarförslag om att kommunen ska 
erbjuda brädspel, rollspel och 
figurspelsmöjligheter i Kulturhuset 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 

erbjuda brädspel, rollspel och figurspelsmöjligheter i Kulturhuset. 

Förslagsställaren skriver att barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund 

kan träffas och umgås kring denna typ av spel. Förslagsställaren föreslår att 

detta skulle kunna ske i Kulturhusets lokaler några kvällar i veckan.   

Beslutsunderlag 

 Medborgaförslag inkommet den 23 februari 2020.

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommen den 23 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren

 Kultur- och Fritidsnämnden



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands-
bro.se 

Skickat: den 23 februari 2020 06:46 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 

Inskickade svar 

Te

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Jag skulle vilja att kommunen erbjöd 

brädspel/rollspel/figurspels-
möjligheter. Förslagsvis var det 
Kulturhuset som tillhandahöll lokaler 

ett par/tre kvällar i veckan. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 
genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Jag undervisar själv NV-ämnen / 
Teknik på högstadiet och gymnasiet 

och ser själv hur 
barn/ungdomar/vuxna med väldigt 
olika bakgrunder kan träffas och 

umgås kring spel av alla dess slag. Jag 
skulle själv vilja vara med att driva en 
spelförening i Upplands-Bro kommun. 

Det skulle vara en utmärkt utbyggnad 
av Kulturhusets aktiviteter. Brädspel är 

på uppgång i popularitet både bland 
vuxna och barn. Det finns inga 
åldersgränser (förutom vad som 

rekommenderas för de individuella 
spelen). Kvällar som dessa skulle vara 
grogrund för massvis av spännande 



nya projekt som
miniatyrbygge/målning, rollspel,
workshops för att skapa egna
brädspel, m.m. Om lokal och startpeng
(vars storlek kan diskuteras)
tillhandahålls så skulle jag själv
erbjud a mig att hjälpa till ideellt för att
driva/undersöka om förslaget kan få
en plats bland kontinuerligt erbjudna
aktiviteter på kulturhuset.

Detta är ett mail från Upp lands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om att bygga ett 
trygghetsboende i Tibble 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 2 mars 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett trygghetsboende 

eller ett icke biståndsbedömt äldreboende på markytan mellan Hallonvägen och 

Hjortronvägen i Tibble, Kungsängen. Förslagsställarna påpekar i 

medborgarförslaget att kön till trygghetsboende i Kungsängen är lång och 

konstaterar att det finns alltför många trevåningshus utan hiss i Tibble och att 

äldre medborgare som har radhus eller hus inte orkar underhålla sina bostäder. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2020.

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren

 Kommunstyrelsen
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Revidering av inträdesordning för ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning 

omfattande samtliga i Kommunfullmäktige invalda partier: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, X, X, X, X, X 

M M, L, KD, C, X, X, X, X 

L L, M, KD, C X, X, X, X 

Kd KD, M, L, C, X, X, X, X 

C C, M, L, KD, X, X, X, X, X 

Mp MP, S, V X, X, X, X, X 

V V, MP, S X, X, X, X, X 

SD SD, M, L, KD, C, X, X, X 

 

2. Efter förslag från respektive parti i Kommunfullmäktige revideras 

inträdesordningen och träder ikraft i och med justerat protokoll.  

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om inte ersättarna 

väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid 

ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Enligt 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018, § 116, ser inträdeordningen 

ut enligt nedan:   
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För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, Mp, V 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C 

Kd Kd, M, L, C 

C C, M, L, Kd 

Mp Mp, S, V 

V V, Mp, S 

SD SD, M, L, KD, C 

 

I Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 framgår också hur ersättare 

ska väljas in när ovanstående inträdesordning inte räcker: 

  

”När ersättare inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från 

annat parti i den ordning de valts av kommunfullmäktige.” 

 

Eftersom Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun inte har valt in 

ersättare i styrelse och nämnder genom proportionellt valsätt kan det uppstå 

oönskade partiväxlingar när ersättare enligt inträdesordningen tagit slut.  

 

För att undvika detta kan kommunfullmäktige anta en inkallelseordning i 

vilken samtliga i kommunfullmäktige invalda partier omfattas. Det innebär att 

varje parti själv kan besluta om i vilken ordning ersättarna från övriga partier 

ska kallas in. 

 

Efter förslag från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige, revideras 

inträdesordningen enligt följande modell: 

 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, X, X, X, X, X 

M M, L, KD, C, X, X, X, X 

L L, M, KD, C X, X, X, X 

Kd KD, M, L, C, X, X, X, X 

C C, M, L, KD, X, X, X, X, X 

Mp MP, S, V X, X, X, X, X 

V V, MP, S X, X, X, X, X 

SD SD, M, L, KD, C, X, X, X 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

oktober 2018. 

Barnperspektiv 

Tydlighet gällande inkallelseordning i styrelse och nämnder är en förutsättning 

för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska processer. Ett 

demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa 

upp under goda levnadsvillkor. 

 

  

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Sara Lauri  

 Kanslichef 

 

Bilagor 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

oktober 2018. 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

§ 58 Revidering av inträdesordning för 
ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna för mandatperioden 2018-
2022 

 Dnr KS 18/0392 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, C, KD, L, M 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C  

KD KD, M, L, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V  

V V, MP, S, C, L 

SD SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

 

2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt. 

(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under 

mandatperioden 2018-2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om inte ersättarna 

väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid 

ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Enligt 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018, § 116, framgår nuvarande 

inträdeordning. I Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 framgår 

också hur ersättare ska väljas in när inträdesordning inte räcker: När ersättare 

inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i 

den ordning de valts av kommunfullmäktige. 

 

Eftersom Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun inte har valt in 

ersättare i styrelse och nämnder genom proportionellt valsätt kan det uppstå 

oönskade partiväxlingar när ersättare enligt inträdesordningen tagit slut.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

För att undvika detta uppdateras och förtydligas inträdesordningen i styrelse 

och nämnder.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

oktober 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller 

annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning: 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V, X, X, X, X, X 

M M, L, KD, C, X, X, X, X 

L L, M, KD, C X, X, X, X 

Kd KD, M, L, C, X, X, X, X 

C C, M, L, KD, X, X, X, X, X 

Mp MP, S, V X, X, X, X, X 

V V, MP, S X, X, X, X, X 

SD SD, M, L, KD, C, X, X, X 

 

2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas 

ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt. 

(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 

2018-2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.) 

Beslutsgång 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inkommit 

med deras förslag till inträdesordning för respektive parti i förväg. Ordförande 

frågar om Kommunstyrelsen kan fatta beslut enligt liggande förslag vilket är 

kompletterat med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 

Sverigedemokraternas förslag. Han finner bifall.  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (33)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-10-17 

 

 

§ 116 Inträdesordning för ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2018-2022 
 Dnr KS 18/0392 

Beslut 

1 Vid ledamots frånvaro från sammanträde med kommunstyrelsen ska 

ersättare kallas in enligt nedanstående ordning. När ersättare inte kan kallas 

in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i den ordning de 

valts av kommunfullmäktige. 

 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

S S, MP, V 

M M, L, KD, C 

L L, M, KD, C 

KD KD, M, L, C 

C C, M, L, KD 

MP MP, S, V 

V V, MP, S 

SD  SD, M, L, KD, C 

 

2 Ovanstående inträdesordning ska gälla för samtliga nämnder från den 1 

januari 2019. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 16 § ska fullmäktige besluta i vilken ordning 

ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. 

Beslutsunderlag 

 Kommunallagen 6 kap. 16 § 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

 Samtliga kommun- och nämndsekreterare 
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Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för styrelse och 
nämnder i Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 

sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

Sammanfattning 

Under våren 2020 började infektionssjukdomen Covid-19 som orsakas av ett 

nytt virus att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälso-

organisationen, WHO, deklarerade i mars månad att det råder en pandemi. Den 

rådande situationen har givit upphov till att ändra bestämmelser i nämndernas 

reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort 

varsel ställa in eller flytta sammanträden. 

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns vissa 

bestämmelser som är gemensamma och samtliga reglementen i vissa delar är 

likalydande. Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda 

reglemente skapas enhetlighet vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd 

en förtroendevald tjänstgör. Ett gemensamt reglemente skapar också en mer 

effektiv process kring revideringar och säkerställer därmed att 

förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är 

gemensamma. 

Ett nytt gemensamt reglemente reglerar de behov som föranletts av rådande 

pandemi och samlar gemensamma bestämmelser i ett och samma reglemente. 

Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts 

av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram efter att den nya 

kommunallagen trätt i kraft och som SKR rekommenderar kommuner att följa 

med anpassningar till lokal behov. 

Efter kommunstyrelsens beredning har förslaget justerats vad gäller 13 §, 

ledamots skyldighet att i förväg anmäla deltagande på distans. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars 2020 

 Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser 

Ärendet 

Bakgrund 

I slutet av 2019 upptäcktes en infektionssjukdom som fått namnet Covid-19. 

Sjukdomen orsakas av ett Coronavirus som inte har upptäckts hos människan 

tidigare. Under våren 2020 började viruset att spridas i Sverige och i resten av 

världen. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade i mars månad att 

Covid-19 är en pandemi. 

Rådande situation har av aktualiserat behovet av att se över de bestämmelser 

som är gemensamma för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna.   

Behov som uppstått under rådande pandemi 

Rådande pandemi har medfört vissa begränsningar för ledamöter och ersättare 

att närvara fysiskt vid sammanträden.  Behov har därmed uppstått att 

möjliggöra deltagande vid sammanträden på distans. Kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnderna har även ställts inför situationer där behov av att kunna 

fatta snabba beslut vad gäller att ställa in eller flytta ett sammanträde uppstått. 

Reglementena för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna är inte 

enhetliga. I reglementena för äldre- och omsorgsnämnden och för gymnasie- 

och arbetslivsnämnden är möjligheten till deltagande i sammanträden på 

distans och ordförandens möjlighet att ställa in sammanträden reglerat medan 

så inte är fallet i övriga nämnders reglementen. Inte heller kommunstyrelsens 

reglemente har reglerat dessa möjligheter. 

Gemensamma bestämmelser i kommunstyrelsen och 
verksamhetsnämnder 

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns bestämmelser 

som är gemensamma. Många kommuner har samlat de bestämmelser som är 

gemensamma för alla nämnder i ett samlat reglemente och låtit övriga 

reglementen endast reglera bestämmelser som är nämndspecifika eller 

specifika för kommunstyrelsen. 

Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda reglemente ges alla 

förtroendevalda samma förutsättningar vad gäller arbetsformer oavsett i vilken 

nämnd den förtroendevalda tjänstgör. Om behov uppstår att ändra 

bestämmelser som är gemensamma kan detta göras på ett sätt som kräver 

mindre administration då endast ett reglemente behöver revideras. Det skapar 

en mer effektiv process kring revideringar och säkerställer att förutsättningarna 

för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är gemensamma oavsett i vilken 

nämnd den förtroendevalde tjänstgör. 
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Ett nytt reglemente för gemensamma bestämmelser 

Den rådande pandemin har främst givit upphov till att ändra bestämmelser för 

att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort varsel ställa in eller 

flytta sammanträden varför det föreslagna reglementet reglerar dessa delar. 

Övriga bestämmelser som föreslås ingå i det nya reglementet är förtydliganden 

av sådana bestämmelser som idag också är gemensamma men som återfinns i 

respektive nämnds reglemente.  

SKR har tagit fram en mall för reglementen där förtydliganden av tidigare 

bestämmelser har gjorts. Bestämmelserna har även anpassats till den nya 

kommunallagen. SKR rekommenderar kommuner att följa mallen med 

anpassningar till lokala behov. Det är denna mall som ligger till grund för 

reglementena för äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och 

arbetslivsnämnden vilka är nya nämnder sedan januari 2019 och därför har 

reglementen som följer den nya mallen. Det nya föreslagna reglementet med 

gemensamma bestämmelser har föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger 

på den mall för reglementen som SKR tagit fram.  

Förutom möjligheterna till att sammanträda på distans och möjligheten att med 

kort varsel ställa in eller flytta ett sammanträde har även i reglementet lyfts in 

möjlighet för ordförande i såväl nämnd som i utskott att fatta beslut som inte är 

reglerade på annat sätt för det fall att andra oförutsedda händelser, likt rådande 

pandemi, skulle inträffa i framtiden och kräva snabba beslut på oreglerad mark. 

Rättsliga förutsättningar för nämndernas arbetsformer 

Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § framgår att fullmäktige är skyldig att anta 

reglemente som reglerar såväl verksamhetsområde som arbetsformer för 

nämnderna. Hur kallelse till sammanträdet ska ske och när sammanträdet får 

ställas in är en del av arbetsformen och ska därför regleras i reglementet. 

Deltagande på distans vid nämndsammanträden regleras i kommunallagen 

genom 6 kap. 24§ som stadgar: 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 

sammanträden på distans. 

Teknisk lösning 

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda 

för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras 

som deltagande på distans i lagens mening. 

Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven 

som uppställs i kommunallagen. Ett behov finns att se över hur en sådan 

lösning kan tas fram så snabbt som möjligt.  
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Revideringar efter kommunstyrelsens beredning 

Under beredningen framkom synpunkter angående 13 § Sammanträden på 

distans om att ledamot som önskar att delta på distans ska anmäla detta senast 

tre dagar före sammanträdet. Förslaget till nytt reglemente revideras därför till 

från denna lydelse: 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla 

detta till nämndens kansli.  

Ovanstående gäller även ersättare.  

Ordföranden får besluta om undantag från denna regel. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

 

Till istället följande lydelse: 

Ledamot som önskar delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till 

nämndens kansli.  

Ovanstående gäller även ersättare.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

Barnperspektiv 

Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen reglerar styrelsens och 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente med gemensamma 

bestämmelser som gäller för såväl styrelse som alla verksamhetsnämnder 

tillförsäkrar att samtliga nämnder har samma arbetsformer och förhåller sig 

enhetligt till sådana bestämmelser som är gemensamma. Det skapar 

förutsättningar för goda demokratiska processer. Ett demokratiskt samhälle 

skapar bra förutsättningar och goda levnadsvillkor för barn och unga. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-04-08 KS 20/0294 

 
 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

§ 59 Nytt gemensamt reglemente med 
gemensamma bestämmelser för 
styrelse och nämnder i Upplands-Bro 

 Dnr KS 20/0294 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 

sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

Sammanfattning 

Under våren 2020 började infektionssjukdomen Covid-19 som orsakas av ett 

nytt virus att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälso-

organisationen, WHO, deklarerade i mars månad att det råder en pandemi. Den 

rådande situationen har givit upphov till att ändra bestämmelser i nämndernas 

reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort 

varsel ställa in eller flytta sammanträden. 

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns vissa 

bestämmelser som är gemensamma och samtliga reglementen i vissa delar är 

likalydande. Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda 

reglemente skapas enhetlighet vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd 

en förtroendevald tjänstgör. Ett gemensamt reglemente skapar också en mer 

effektiv process kring revideringar och säkerställer därmed att 

förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är 

gemensamma. 

Ett nytt gemensamt reglemente reglerar de behov som föranletts av rådande 

pandemi och samlar gemensamma bestämmelser i ett och samma reglemente. 

Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts 

av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram efter att den nya 

kommunallagen trätt i kraft och som SKR rekommenderar kommuner att följa 

med anpassningar till lokal behov. 

Efter kommunstyrelsens beredning har förslaget justerats vad gäller 13 §, 

ledamots skyldighet att i förväg anmäla deltagande på distans. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars 2020 

 Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i 

sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. 

 

Beslutet skickas till: 

 Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 

 

 



Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 20/0294 
Senast beslutad  

2020-xx-xx
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2020:xx 

Reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i 
Upplands-Bro kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 
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1 § Begrepp 
För alla nämnder i Upplands-Bro kommun gäller följande gemensamma 
bestämmelser som komplement till vad som anges i kommunallagen om 
kallelser, tjänstgöring, ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar 
med mera. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd 
benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar och utskott inom 
nämnder. Bestämmelserna gäller inte gemensamma nämnder med andra 
kommuner. 

DEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

2 § Uppdrag och verksamhet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sina respektive 
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska 
följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

3 § Huvudman och myndighet 
Nämnden är huvudman för och / eller myndighet inom i nämndspecifikt 
reglemente angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har 
ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av 
verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig 
information om verksamheten och hur den fullgörs.  

4 § Processbehörighet 
I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan 
kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i 
andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden 
genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en 
uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen 
överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar 
att själv föra talan i målet. 
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5 §  Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

6 § Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad 
som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar.  

Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

7 §  Uppföljning, återredovisning och 
rapportering till fullmäktige 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 

8 § Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska 
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

9 § Självförvaltningsorgan 
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 
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självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

DEL 2 ARBETSFORMER 

10 §  Tidpunkt för sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande och andre vice 
ordförande om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

11 §  Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 
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12 §  Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

13 §  Sammanträde på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli.  

Ovanstående gäller även ersättare. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

14 §  Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Dessa förtroendevalda har i den utsträckning 
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Närvarorätt föreligger även för den som för protokoll och den som har blivit 
kallad till nämnden för att lämna upplysningar utan att särskilt beslut måste 
fattas under sammanträdet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig som inte har kallats kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Nämnden ska vara restriktiv med att bevilja närvarorätt vid ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild och i ärenden i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 

15 §  Ordförande 
Det åligger ordförande 
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1 att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2 kalla ledamöter, ersättare och andra till sammanträde i enlighet med lag och 

reglemente, 
3 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda, 
4 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
5 bevaka att nämndens beslut verkställs, 
6 när särskilda skäl föreligger, fatta erforderliga beslut givet rådande situation 

med beaktande av vad som är föreskrivet i gällande lag och andra 
bestämmelser. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen 

1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta 
initiativ i dessa frågor,  

3 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 

4 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

16 §  Presidium 
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre 
vice ordförande.  

Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

17 §  Ordningen vid sammanträdet 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får visa 
ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig. Reglerna i 
lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting kan bli tillämpliga vid ett kommunalt sammanträde.

18 §  Ersättare för ordförande och vice 
ordförande 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

19 §  Kommunstyrelsens ordförande 
Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande. Valet sker vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.  

Fullmäktige beslutar om kommunstyrelseordförandes uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

20 §  Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som 
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som redan börjat tjänstgöra. 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

21 §  Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 
nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

22 §  Deltagande i beslut  
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 
ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.  
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

23 §  Protokollsanteckning 
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad till protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas 
skriftligt till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

24 §  Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

25 §  Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som nämnden bestämmer. 
Vid oförutsett förhinder får presidiet utse ny justerare. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett. 

26 §  Kungörelser och tillkännagivanden av 
föreskrifter m.m. 

Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll 
så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms 
nödvändig. 

27 §  Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 
kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. 
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28 §  Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören/ 
kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/ kontorschef 
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne inträder ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut 
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet 
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

29 §  Utskott 
Arbetsutskott och annat utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver 
inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott. 

Ledamöter och ersättare i utskott 

Nämnden utser ledamöter och ersättare som ska ingå i utskottet. 

Utskottets presidium 

Nämnden utser bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande 
och en andre vice ordförande.  

Ersättare 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottets arbetsformer 

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. Ordförande ansvarar för att kallelse 
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift 
om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Nämnden bör anta närmare bestämmelser för utskottens verksamhet och 
arbetsformer.  
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Ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de 

ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. 

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige reviderades senast den 30 

augusti 2012. I samband med den nya kommunallagen 2018 publicerade SKR 

ett underlag för kommunfullmäktiges arbetsordning med vissa användbara 

uppdateringar som Upplands-Bro kommuns nuvarande arbetsordning saknar. 

Detta, sammantaget med rådande pandemi och behovet att möjliggöra för 

alternativa former för sammanträdet föranleder behovet att anta en ny 

arbetsordning. 

Kommunledningskontorets version som är förslag till detta beslut är en ny 

arbetsordning som föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den 

struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa. 

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den 

nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet 

”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. En kommentar 

avseende vid beredningen uppkomna synpunkter om tidsaspekten för frågor 

och interpellationer, har även lagts till i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020 

 SKR:s vägledning för kommunfullmäktiges arbetsordning 

 Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Ärendet 

Det är kommunfullmäktiges arbetsordning som reglerar, utöver vad som står i 

lag, de ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-04-08 KS 20/0295 

 
 

 

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige beslutades 1991 och 

reviderades senast 2012. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag 

till ny version som bygger på den struktur som SKR rekommenderar 

kommuner att följa med hänsyn till de ändringar som infördes i nya 

kommunallagen den 1 juli 2018. Utgångspunkterna för SKR:s 

rekommendationer har utöver den nya kommunallagen varit utvecklingen av 

kommunal praxis och den kommunaldemokratiska utvecklingen. Rådande 

pandemi föranleder även behovet att uppdatera möjligheten till deltagande på 

distans. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens 

utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av 

onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får 

lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att 

arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om: 

1. antalet ledamöter i fullmäktige,  

2. när sammanträden ska hållas,  

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.  

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,  

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,  

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,  

7. förfarandet vid omröstningar,  

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,  

9. formerna för justeringen av protokollen, samt  

10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.  

Nyheter i arbetsordningen 

Följande bestämmelser har förts in den nya arbetsordningen. 

 Upphörande av uppdrag som förtroendevald (§ 5) 

 Deltagande på distans (§ 10) 

 Tillkännagivande av sammanträdena (§ 11) 

 Revisorernas yttranderätt, initiativrätt samt redovisning till fullmäktige 

(§§ 24–26) 

 Återtagande av förslag (§ 36) 

 Förklaring vid revisionsanmärkning (§ 45) 

Flera rubriker har även lagts till vid ursprungliga paragrafer för att göra 

arbetsordningen mer överskådlig och greppbar. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-04-08 KS 20/0295 

 
 

 

Ändring efter Kommunstyrelsen beredning 

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den 

nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet 

”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. 

Vid Kommunstyrelsens beredning framkom också förslag och synpunkter på 

tidsaspekter gällande interpellationer och frågor. Kommunledningskontoret kan 

konstatera att skrivningen gällande tidsaspekt inte är förändrad i den nya 

föreslagna arbetsordningen.  

Med hänsyn till rådande pandemi har kommunledningskontorets förslag på 

ändringar i arbetsordningen i första hand fokuserat på att göra distansmöten 

möjliga. Kommunledningskontoret tar dock med sig önskemål att se över 

tidsramarna för inlämnande av interpellationer och frågor för en eventuell 

framtida revidering. 

Barnperspektiv 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de 

ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. En tydlig 

arbetsordning är en förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda 

demokratiska processer. Ett demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar 

för barn och unga att växa upp under goda levnadsvillkor.  

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

2. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

§ 60 Ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

 Dnr KS 20/0295 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de 

ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. 

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige reviderades senast den 30 

augusti 2012. I samband med den nya kommunallagen 2018 publicerade SKR 

ett underlag för kommunfullmäktiges arbetsordning med vissa användbara 

uppdateringar som Upplands-Bro kommuns nuvarande arbetsordning saknar. 

Detta, sammantaget med rådande pandemi och behovet att möjliggöra för 

alternativa former för sammanträdet föranleder behovet att anta en ny 

arbetsordning. 

Kommunledningskontorets version som är förslag till detta beslut är en ny 

arbetsordning som föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den 

struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa. 

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den 

nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet 

”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. En kommentar 

avseende vid beredningen uppkomna synpunkter om tidsaspekten för frågor 

och interpellationer, har även lagts till i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020 

 SKR:s vägledning för kommunfullmäktiges arbetsordning 

 Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.  

 

Beslutet skickas till: 



 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

 Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen. 

 



Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 20/0295 
Senast beslutad  

2020-XX-XX 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

 Kommundirektören 

UBKFS 2020:XX 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beslutad av kommunfullmäktige den XX XX 2020 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Inledning 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 
§ 1.Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om

antalet ersättare.

Presidium 
§ 2.De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer

Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andrevice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på 
det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Ålderspresident 
§ 3.Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har

varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
§ 4.Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot

eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdrag som förtroendevald 
§ 5.Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska 
vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsen. 
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Tid och plats för sammanträdena 
§ 6.Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en 

jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i november.  

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Extra sammanträde 
§ 7. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena.  

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlade på det extra sammanträdet. 

Ställa in eller ändra tid för sammanträde 
§ 8.Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

Plats för sammanträde 
§ 9.Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.  

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 
annan plats för ett visst sammanträde. 

Deltagande på distans 
§ 10. Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt så 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Fullmäktiges ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 11. Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 

med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska, om möjligt, tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
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Varje ledamot och ersättare ska, om möjligt, kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande 
ärenden. 

§ 12. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske 
på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 13. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 

utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden 
för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte göras. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 14. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 

§ 15. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för 
allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga 
ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast 
med nästföljande tillkännagivande. 
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Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning och på vilket sätt övriga 
handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 

§ 16. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. 

Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt. 

§ 17. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett 
sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i 
ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

§ 18. Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 

§ 19. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska 
träda in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det 
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.  

Upprop 
§ 20. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 

tjänstgör ska finnas tillgängligunder hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan.  

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs  

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, ska anmälan ske 
hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att deltaga i 
omröstningar.  

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att 
lämna sammanträdet ska anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 
§ 21. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 

protokollet från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 21, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.  

Turordning för handläggning av ärenden 
§ 22. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har 

tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden.  

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 23. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam 

nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i 
överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning som hålls med anledning av svaret.  

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Revisorernas yttranderätt 
§ 24. Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen 

när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

Revisorernas initiativrätt 
§ 25. Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av 

sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas redovisning till fullmäktige 
§ 26. Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med 

redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten 
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under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. 

Företagens och andras initiativrätt 
§ 27. Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ KL 

får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

§ 28. Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena 
i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får 
ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det 
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma 
nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

§ 29. Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 30. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 

den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att 
inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare 
anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara 
replikerna med två inlägg på högst två minuter.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 
sammanträdet. 
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Yrkanden 
§ 31. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende 

avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts 
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
§ 32. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
§ 33. När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två 

ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

§ 34. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den upptar  

• namnet på någon som inte är valbar,  

• flera eller färre namn är det antal personer som ska väljas,  

• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
§ 35. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

eller flera leda-möter.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  
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En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.  

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde.  

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Återtagande av förslag 
§ 36. En ansökan eller en motion får återtas (dras tillbaka) innan 

fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. 

Medborgarförslag 
§ 37. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i 

fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat 
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 
telefonnummer ska anges.  

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen 
kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på 
fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i 
sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta 
i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden 
begränsas till två minuter.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium ska för varje 
inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om 
var ärendet ska beslutas. Om fullmäktige beslutat om att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska 
förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att 
handlägga och besluta i ärendet.  

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte 
följande bestämmelser som endast avser handläggning av 
medborgarförslag fullmäktige. 

• Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det förslaget väcktes.  

• När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas.  

• Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
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ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  

Interpellationer 
§ 38. Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen och i nämnderna. 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en 
interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.  

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en 
interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen 
har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets 
styrelse att besvara interpellationen.  

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan 
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som 
ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 
§ 39. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på 
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.  

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommunstyrelsens ordförande eller ordföranden i en nämnd får 
överlämna besvarandet av en fråga till annan nämndordförande eller ett 
annat kommunalråd som har det politiska beredningsansvaret för det 
område som frågan berör. 
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Beredning av ärendena 
§ 40. Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör 

kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden.  

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av 
sådana ärenden som harfattats. 

Återredovisning från nämnderna 
§ 41. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. 
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
§ 42. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning 
§ 43. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige 
samt lika många ersättare för dessa.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 
§ 44. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena 

revisorernas budget.  

Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 45. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 

i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse, nämnd, 
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fullmäktigeberedning eller de enskilda förtroendevalda i sådana organ 
mot vilken anmärkningen är riktad.  

Ärende gällande fullmäktiges beslut i fråga om revisionsanmärkning 
ska beredas av fullmäktiges presidium. 

Justering av protokollet 
§ 46. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

Reservation 
§ 47. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten 

vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så 
snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering 
§ 48. Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet.  

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas 
hela protokollet.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 
inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 49. Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen.  
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Inledning 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.  

Antalet ledamöter 
§1 Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om

antalet ersättare. 

Ordförande och vice ordförande 
§2 De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer

Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andrevice ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas 
på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall 
den äldste av dem vara ålderspresident.  

§4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en 
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Tid och plats för sammanträdena 
§5 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en

jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i november.  

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

§6 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer
efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos 
ordföranden och skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlade på det extra sammanträdet.  

§7 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd
med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras låter ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 

§8 Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige 
bestämmer. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 
annan plats för ett visst sammanträde. 

§9 Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på 
kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som skall behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden införett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§10 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet skall fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt 
sätt. 

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§11 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige skall behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 

§12  Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje 
ledamot och ersättare föresammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett 
ärende skall tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
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Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och enkla frågor bör finnas tillgängliga för samtliga 
ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast 
med nästföljande kungörelse. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 

§13 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till fullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. 

Om tiden medger det, skall ersättaren kallas skriftligt. 

§14 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig 
och står i tur att tjänstgöra. 

§15 Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 

§16 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda 
in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det 
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende. 

Upprop 

§17 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör 
skall finnas tillgängligunder hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs 

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, skall anmälan 
ske hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att deltaga i 
omröstningar. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att 
lämna sammanträdet skall anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 

§18 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 
protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt § 
17,väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden 
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justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

§19 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall 
behandlas som inte finns med i kungörelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta detsenare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
§20 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam 

nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i 
överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämndeller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige 
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

Företagens initiativrätt 
§21 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får 

väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

§22 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen 
förvaltning. 

§23 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen 
för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller 
utom-stående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får 
ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det 
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma 
nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
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Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 
efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har 
kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig 
under överläggningarna. 

§24 Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§25 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att 
inleda diskussionen av ärende som beretts avkommunstyrelsen. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare 
anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara 
replikerna med två inlägg på högst två minuter. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 

§26 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar 
medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
§27 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla 

detta till ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstning 
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§28 När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två 
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en 
ny omröstning genomföras omedelbart. 

§29 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den upptar  

• namnet på någon som inte är valbar, 

• flera eller färre namn är det antal personer som skall väljas, 

• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

§30 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
eller flera leda-möter.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.  

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Medborgarförslag 

§31 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige. 
Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller 
flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall 
anges. 

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen 
kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på 
fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i 
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sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att 
delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden 
begränsas till två minuter. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium skall för varje 
inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige 
om var ärendet skall beslutas. Om fullmäktige beslutat om att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd skall besluta i ärendet skall 
förslagställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att 
handlägga och besluta i ärendet.  

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte 
följande bestämmelser som endast avser handläggning av 
medborgarförslag fullmäktige. 

• Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

• När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut skall fattas, 
skall förslagsställaren underrättas. 

• Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  

Företagens initiativrätt 
§32 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL 

fårväcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 

§33 Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen och i nämnderna. 

En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av 
en ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före 
det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en 
interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. Om en 
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interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen 
har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets 
styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan 
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne 
på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör 
som ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 

§34 En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. 

Den skall ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på 
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har 
ställts. 

Beredning av ärendena 
§35 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur 

de ärenden som fullmäktige skall behandla skall beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige skall redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av 
sådana ärenden som harfattats. 

Återredovisning från nämnderna 
§36 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
§37 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Valberedning 
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§38 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige 
samt lika många ersättare för dessa. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara 
ledamöter. 

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 
§39 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas 

budget. 

Justering av protokollet  
§40 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet 
som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

Reservation 

§41 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringendock lämnas så 
snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering m.m. 
§42 Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet. 

Kommunstyrelsen och kommunensrevisorer skall dock alltid tillställas 
hela protokollet. 
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Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

§43 Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen. 
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Entledigande av Daniel Walfridsson (M) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Daniel Walfridsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Daniel Walfridsson (M) har den 24 februari 2020 begärt att bli entledigad som 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 24 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Daniel Walfridsson (M)

 Utbildningsnämnden

 Förtroendemannaregistret (Kanslistab)



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-02-17 KS 20/0025 

Kommunfullmäktige 

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 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Entledigande av Anita Edman (V) som ersättare 
i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Anita Edman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Anita Edman (V) har den 13 februari 2020 begärt att bli entledigad som 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 13 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Anita Edman (V)

 Utbildningsnämnden (anmälan)

 Förtroendemannaregistret

 Nämndsekreterare
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Entledigande av Armin Khajehdehi (M) som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Armin Khajehdehi (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

2. Begäran om ny sammanräkning skickas till Länsstyrelsen i Stockholms

län.

Sammanfattning 

Armin Khajehdehi (M) har den 21 februari 2020 begärt att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 21 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Armin Khajehdehi (M)

 Länsstyrelsen i Stockholms län  (begäran om ny sammanräkning)



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-04-09 KS 20/0026 

Kommunfullmäktige 

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 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Entledigande av Linda Du Rietz (L) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Linda Du Rietz (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 

Linda Du Rietz (L) har den 7 april 2020 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 7 april 2020.

Beslut sänds till 

 Linda Du Rietz (L)

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 Förtroendemannaregistret
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Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i 
Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 

nämnden. 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har den 3 mars 2020 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 3 mars 2020.

Beslut sänds till 

 Amal Yazigi (V)

 Tekniska nämnden
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Entledigande av Sadid Hossain (S) från 
uppdraget som ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Sadid Hossain (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 

Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Gymnasie och arbetslivsnämnden.  

Beslut sänds till 

 Sadid Hossain

 Förtroendemannaregistret

 Nämndsekreterare
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Entledigande av Mohamed Guez Guez (M) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Mohamed Guez Guez (M) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) har den 2 mars 2020 begärt att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 2 mars 2020.

Beslut sänds till 

 Mohamed Guez Guez (M)

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 Förtroendemannaregistret



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret 

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-03-17 KS 20/0026 

Kommunfullmäktige 

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 ny ersättare efter Sadid Hossain (S) i 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Annika Falk (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 

Sadid Hossain (S) 

Sammanfattning 

Sadid Hossain (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan)
 Förtroendemannaregistret

 Nämndsekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-02-17 KS 20/0025 

Kommunfullmäktige 

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 ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Anita Edman (V) 

Förslag till beslut 

Somar Suliman  (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Anita 

Edman (V). 

Sammanfattning 

Anita Edman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Ny ersättare i Utbildningsnämnden skall därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Den valda

 Utbildningsnämnden (anmälan)

 Förtroendemannaregistret

 Nämndsekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-03-04 KS 20/0028 

Kommunfullmäktige 

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 ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Amal Yazigi (V) 

Förslag till beslut 

Jeanette Bustos Cesped (V) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter 

Amal Yazigi (V). 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad som ersättare i Tekniska 

nämnden. Ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Tekniska nämnden (anmälan)
 Förtroendemannaregistret

 Nämndsekreterare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret 

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-02-25 KS 20/0025 

Kommunfullmäktige 

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 ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Daniel Walfridsson (M)  

Förslag till beslut 

Liv Kjos (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Daniel 

Walfridsson (M). 

Sammanfattning 

Daniel Walfridsson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2020.

Beslut sänds till 

 Den valde

 Utbildningsnämnden (anmälan)
 Förtroendemannaregistret (Kanslistab)

 Nämndsekreterare
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