
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 29 mars 2023 
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Fastställning av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns.
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Medborgarförslag om pumptrackbanor i 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 maj 2022 inkom ett medborgarförslag om att anlägga pumptrackbanor i 

Kungsängen. Förslaget är att bygga en flexibel plats för spontanidrott i centrala 

Kungsängen och utnyttja de stora ytor som står öde vid gamla IP. Installera 

modulära pumptrackbanor och andra teknikhinder som man kan köra med 

cykel, skateboard, kickbike eller inlines. När platsen behöver användas för 

andra ändamål kan modulerna enkelt flyttas till annan plats eller förvaras tills 

de kan tas fram igen. På det sättet kan ytor som ännu inte har fått ett permanent 

syfte utnyttjas under tiden.  

Förslagsställaren uppger att samlingsplatser där barn och ungdomar enkelt kan 

umgås och samtidigt röra på sig är otroligt viktigt i dagens samhälle, där 

stillasittande och fysisk och psykisk ohälsa ökar hos våra unga, kommunens 

framtid. Detta skulle vara ett bra komplement till det lilla skateboard-området 

vid Ekhammarskolan. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 maj 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-12-30 KS 22/0328 

 
 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 1 maj 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220501-medborgarforslag-BV14

Inskickat 2022-05-01 19:46

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Att bygga en flexibel plats för spontanidrott i centrala
Kungsängen och utnyttja de stora ytor som står öde vid gamla
IP (ex. där flyktingförläggningen stod). Mitt förslag är att
installera modulära pumptrackbanor och andra teknikhinder
som man kan köra med cykel, skateboard, kickbike eller
inlines. När platsen behöver användas för andra ändamål kan
modulerna enkelt flyttas till annan plats eller förvaras tills de kan
tas fram igen. på det sättet kan ytor som ännu inte har fått ett
permanent syfte utnyttjas under tiden. Kungsängen har inget
område med samma syfte ännu.

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

Samlingsplatser där barn och ungdomar enkelt kan umgås och
samtidigt röra på sig är otroligt viktigt i dagens samhälle där
stillasittande och fysisk och psykisk ohälsa ökar hos våra unga,
kommunens framtid. Detta skulle vara ett bra komplement till
det lilla skateboard-området vid Ekhammarskolan. 
De som vill utföra denna typ av spontanidrott ska kunna göra
det i Kungsängen och inte behöva åka till andra kommuner.

Liknande pumpracks finns utanför SVEAB arena i Sollentuna.
Det finns även mer permanenta varianter i betong utifall
kommunen är beredda att satsa långsiktigt, som Vilundaparken
i Upplands-väsby. Pumptracks kan också byggas med grus,
såsom gjorts i Bruket i Järfälla, eller Högbo bruk i Sandviken.

Andra exempel på teknikhinder är vippbrädor, stock och spång
att balansera på, ramper och liknande.

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag om vinterbad i Lillsjön 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om vinterbad i Lillsjön. 

Under vintern finns möjlighet att åka skridskor på Lillsjön. Förslagsställaren 

lyfter behovet av att även kunna vinterbada i Lillsjön. Att uppmärksamma och 

lättillgängliggöra möjligheten till vinterbad kan bidra till ökat välmående. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 26 augusti 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 26 augusti 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220826-medborgarforslag-FK49

Inskickat 2022-08-26 12:01

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Kallbad Lillsjön

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

Hej!

Jag känner av att det byggs mycket på stranden vid Lillsjön.
Lillsjön är en fin plats med mycket aktivitet på sommaren. På
vintern brukar det finnas möjlighet att åka skridskor på isen,
men utöver det tror jag platsen kan utnyttjas bättre.

Jag brukar bada regelbundet i Lillsjön under vintern och jag vet
att jag inte är ensam. Dock är det ganska bökigt då det måste
finnas en öppning i isen. Förra vintern förlitade jag mig på att
det låg ett järnspett vid vindskyddet (antagligen utlånat till
platsen av en annan vinterbadare), men det är ju inte säker att
det alltid kommer finnas där.

Hur som helst, vinterbandet är för mig en källa till energi under
årets mörka kalla månader. Jag tror att fler kommuninvånare
skulle må bra av denna aktivitet, och om vi gör vinterbad mer
uppmärksammat och lättillgängligt på något vis så kommer det
bidra kraftigt till ett ökat välmående i kommunen.

Jag vet inte hur det skulle gå till dock, läste något i
lokaltidningen om en pump som ska hålla vattnet strömt, låter
som en bra idé. Annars kan man ha en avsedd plats och
placera ut ett lock med isolering som gör att ytan inte fryser lika
fort.

 1 av 1  
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Medborgarförslag om att skapa större 
möjligheter till spontanidrott i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 29 september 2022 inkom ett medborgarförslag om att skapa större 

möjligheter till spontanidrott i kommunen. Förslagsställaren uppger att det inte 

finns någon innebandyplan utomhus i kommunen medan det finns mängder av 

andra idrottsspecifika bollplaner. Förslaget är att kommunen bör anlägga en 

eller flera innebandyplaner utomhus för att skapa möjlighet för barn och 

ungdomar att spontant spela innebandy. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget inkommet den 29 september 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 29 september 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220929-medborgarforslag-JC81

Inskickat 2022-09-29 16:06

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Skapa en större möjlighet för framförallt barn och ungdomar att
spontanidrotta innebandy. I dagens läge finns det ingen
innebandyplan utomhus (vad jag har sätt) i kommunen medan
det finns mängder av andra idrottsspecifika bollplaner. Jag
yrkar härmed på att kommunen ska anlägga inte bara en utan
flera innebandyplaner utomhus.

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

I dagens mångkulturella samhälle som vi lever i måste vi också
se till vad för mångkulturella aktiviteter som vi ger till framförallt
våra barn och ungdomar. Runt om i kommunen både på
skolgårdar men också på andra ställen i kommunen finns
möjlighet för att spontanidrotta olika aktivister som fotboll och,
basket, åka skateboard mm. Men ingenstans finns möjligheten
att spontanidrotta innebandy genom en innebandyspecifik
spelplan. Detta upplever jag som otroligt märkligt att man inte
har mångkulturen i tanken när man anlägger nya bollplaner eller
likande. Multiplan som är ett populärt alternativ (runt om i landet)
nu för tiden äts snabbt upp av fotbollar. Därför yrkar jag på att
man anlägget innebandyplaner på strategiska platser i
kommunen.

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag om att bygga ett badhus i 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 12 oktober 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett badhus i 

Kungsängen. Förslaget anger tomten bredvid Lidl i Norrboda som en bra plats 

för ett badhus.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 12 oktober 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 12 oktober 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



57 Medborgarförslag om att bygga ett badhus i Kungsängen

Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 221012-medborgarforslag-LY42

Inskickat 2022-10-12 11:43

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Badhus med café.
Plats: Tomten bredvid Lidl (Granhammarsvägen/Norrboda)som
skulle blivit en bensinmack.

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

Placeringen av ett badhus där tycker jag är bra i förhållande till
Idrottsplatsen. Med glasfönstervägg ut mot Kungsängen, skulle
det bli en vacker utsikt inifrån badhuset.

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag om ny scen vid Lillsjöns 
badplats 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 november 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga en ny scen vid 

Lillsjö badplats. Förslagsställaren uppger att det brukar vara gratisgympa och 

liknande vid scenen på sommaren och att det då är bra med tak för 

musikmaskinen ifall det skulle komma regn. Man ser även gympaledaren när 

scenen är upphöjd. Det brukar även vara ett ställe där vandrare och fritidsaktiva 

söker skydd vid regn och blåst. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 november 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 1 november 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 221101-medborgarforslag-BB06

Inskickat 2022-11-01 18:37

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Jag vill ha tillbaka en riktig scen vid lillsjön inte det där billiga
altangolvet de smällt dit nu.

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

Det brukar vara gratisjympa och liknande vid scenen på
sommaren och då är det bra med tak för musikmaskinen ifall
det skulle komma regnstänk + man ser jympaledaren när
scenen är upphöjd. Med den där platta altanen eller vad det ska
föreställa så kommer inte jag som är kort ha så stor chans att
se något. Det brukar även vara ett ställe där vandrare och
fritidsaktiva söker skydd vid plötsliga regn och liknande

Sida 1 av 1  
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Revidering av modell för styrning och ledning 
av kommunens bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 

uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 

endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 §131 beslutade kommunstyrelsen om att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över och lämna förslag på en ny modell för 

styrning och ledning av kommunens helägda bolag. Bakgrunden till uppdraget 

är att kommunen genomgår övergripande och strategiska förändringar. Detta 

med anledning av kommunens tillväxt samt förändringar i vår omvärld, vilket 

ställer högre krav på tätare koncernsamverkan mellan kommunen och dess 

bolag med inriktning mot vidareutvecklad ekonomisk och social hållbarhet.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 § 58 om att tillstyrka 

förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga helägda bolag 

om lägst antal ordinarie ledamöter till tre. Kommunens tre bolag har därefter 

reviderat respektive bolagsordning till lägst antal ledamöter till tre. Det har i 

efterhand framkommit att uppdraget inte var tillräckligt tydligt gällande 

ersättare/suppleanter, varför en ytterligare revidering är nödvändig.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 § 29–31 valdes 

tre ledamöter till styrelserna och samtliga val till ersättare/suppleanter 

bordlades.  

Kommunledningskontoret föreslår, med hänsyn till ovan, att kommunstyrelsen 

beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att ge samtliga helägda kommunala 

bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens 

sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär att 

suppleantposterna utgår. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 17 februari 2023 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-17 KS 22/0567 

 
 

Barnperspektiv 

Beslut om suppleanter utgår från bolagsordningarna bedöms inte ha en direkt 

påverkan på barn- och ungas förutsättningar. En välfungerande styrning av 

kommunens bolag bedöms däremot stärka barn- och ungas livsmiljö.   

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Maria Lundström  

 Strategisk chef  

 

Beslut sänds till 

 Samtliga helägda bolag 
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PROTOKOLLSUTDRAG 32 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

§ 46 Revidering av modell för styrning och 
ledning av kommunens bolag 

 Dnr KS 22/0567 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 

uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 

endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 §131 beslutade kommunstyrelsen om att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över och lämna förslag på en ny modell för 

styrning och ledning av kommunens helägda bolag. Bakgrunden till uppdraget 

är att kommunen genomgår övergripande och strategiska förändringar. Detta 

med anledning av kommunens tillväxt samt förändringar i vår omvärld, vilket 

ställer högre krav på tätare koncernsamverkan mellan kommunen och dess 

bolag med inriktning mot vidareutvecklad ekonomisk och social hållbarhet.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 § 58 om att tillstyrka 

förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga helägda bolag 

om lägst antal ordinarie ledamöter till tre. Kommunens tre bolag har därefter 

reviderat respektive bolagsordning till lägst antal ledamöter till tre. Det har i 

efterhand framkommit att uppdraget inte var tillräckligt tydligt gällande 

ersättare/suppleanter, varför en ytterligare revidering är nödvändig.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 § 29–31 valdes 

tre ledamöter till styrelserna och samtliga val till ersättare/suppleanter 

bordlades.  

Kommunledningskontoret föreslår, med hänsyn till ovan, att kommunstyrelsen 

beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att ge samtliga helägda kommunala 

bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens 

sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär att 

suppleantposterna utgår. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 17 februari 2023 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 

uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 

endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Khalouta Simba (V) yrkar avslag 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Khalouta Simbas (V) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

Ersättaryttrande 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande ersättaryttrande: 

”Om Miljöpartiet varit tjänstgörande ledamot i ärendet skulle Miljöpartiet inte 
delta inte i beslutet"  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga helägda bolag 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)

Kommunledningskontore t
Datum

Tove Nils s on
Utredare
Juridikenheten

2023-02-24

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Revid erin g av reg l emen te för revision en

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfull mäk t ige beslutar att anta reviderat regleme nt e för

revisio ne n.

2. Kommunfull mäk t ige beslutar att rekommenderat årsarvode för
lekmanna re viso rer i kommune ns aktiebolag och revisorer i kommune ns
stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommuns t yre lse ns
ordförande. Nödvändiga ändringa r i regleme nte för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendeva lda ska göras, i enlighet med
detta beslut.

Sammanf attning
Fullmäk t ige får enligt 12 kapitlet 18 § kommuna lla ge n meddela närmare
föreskrifter om revisio ne n. Ett reglemente kompletterar lagstift ni nge ns
reglering med lokala föreskrifter om revisione ns organisat io n, sammanko mst er,
förvalt ning med mera.

Gällande reglemente för revisione n reviderades senast den 17 december 2014.
Kommunled ningsko nto ret har tagit fram ett förslag till reviderat regleme nte för
revisio nen. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
uppdaterade underlag till revisio nsre gle me nte.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunled ningsko nto ret bedömer att det finns behov av att revidera
regleme nte t för revisio ne n, mot bakgrund av de förändringar i lagstift ni nge n
och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014.

Kommunled ningsko nto ret bedömer även att det kan vara lämpligt att
revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med
stöd av SKR:s promemoria till stöd och inspirat io n i arbetet med att ta fram
eller revidera en arbetsordning för revisorerna.

Beslutsunderlag
Kommunled ningsko nto rets tjänsteskrive lse den 24 februari 2022

Regleme nte för revisio ne n med ändrings marke r inga r
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Ärendet 
Fullmäktige får enligt 12 kapitlet 18 § kommunallagen meddela närmare 
föreskrifter om revisionen. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens 
reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, 
förvaltning mm. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva 
inriktningen på granskningsarbetet.  

Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att lokalt 
tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat.  

Gällande reglemente för revisionen reviderades senast den 17 december 2014. 
Sedan 2014 har några viktiga händelser inträffat som har gett upphov till behov 
av att revidera reglementet för revisionen. Bland dessa händelser kan nämnas 
att både en ny kommunallag och EU:s dataskyddsförordning har trätt i kraft 
under 2018. Därutöver har Coronapandemin gett upphov till behov av att 
reglera möjligheten för beslutande församlingar att sammanträda med deltagare 
på distans.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag till 
revisionsreglemente, med syfte att ge stöd till utformningen av lokala 
reglementen. SKR:s underlag har uppdaterats utifrån förändringar i den nya 
kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för 
revisionen. Förslaget bygger på SKR:s uppdaterade underlag till 
revisionsreglemente.  

Föreslagna ändringar 

Bland de ändringar som kommunledningskontoret föreslår kan nämnas att 
dispositionen har ändrats i enlighet med SKR:s underlag och att nya avsnitt och 
paragrafer har lagts till för att förtydliga revisorernas roll och uppdrag, formell 
reglering samt förhållandet mellan revisorerna och fullmäktige. Även 
revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäktige samt revisorernas 
initiativrätt och obligatorisk rapportering förtydligas i nya paragrafer.  

En ny paragraf om möjlighet att delta på distans vid revisorernas 
sammanträden läggs till. Därutöver tillkommer en ny paragraf om att 
revisorerna är personuppgiftsansvariga. 

Ett förtydligande om att revisorerna och lekmannarevisorerna själva beslutar 
om upphandling ska enligt förslaget läggas till i den paragraf som reglerar vad 
som ska gälla för sakkunniga biträden (9 § i bilagt förslag till reglemente med 
ändringsmarkeringar). Beslut om upphandling kan anses utgöra beslut om 
revisorernas förvaltning och för sådana beslut gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och Reglemente med 
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i 
Upplands-Bro kommun (se 3 § i bilagt förslag till reglemente med 
ändringsmarkeringar). 
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Ändringarna är markerade med gul bakgrundsfärg och överstruken text i det 
bilagda reglementet med ändringsmarkeringar.  

Arbetsordning för revisorerna 

SKR har även tagit fram en promemoria till stöd och inspiration i arbetet med 
att ta fram eller revidera en arbetsordning för revisorerna. En arbetsordning är 
en informell överenskommelse mellan revisorerna i kommunen om 
arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet. Arbetsordningen 
kompletterar revisionsreglementet med närmare bestämmelser om hur 
revisorerna vill arbeta tillsammans i praktiken.   

Arbetsordningen är ett lokalt dokument som vilar på en diskussion mellan 
revisorerna om hur de vill arbeta tillsammans. Det är revisorerna själva som 
beslutar om arbetsordningen.   

Revisorerna är självständiga vilket ställer krav på samarbete och överenskomna 
arbetssätt. Att gemensamt komma överens om hur gruppen ska arbeta i 
praktiken är därför viktigt och arbetsordningen är ett redskap i detta syfte. I 
början av en ny mandatperiod är diskussionen särskilt viktig och det kan därför 
vara lämpligt att ta fram en ny arbetsordning i början av den nya 
mandatperioden.  

Rekommenderat årsarvode för lekmannarevisorer 

Vi den senaste revideringen av reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda fastställdes inte något rekommenderat 
årsarvode för lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i 
kommunens stiftelser. För att kommunens bolag och stiftelser ska kunna 
fastställa årsarvoden för lekmannarevisorerna föreslås att rekommenderat 
årsarvode för lekmannarevisorer fastställs till 2 % av årsarvode för 
kommunstyrelsens ordförande.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av att revidera 
reglementet för revisionen, mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen 
och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014. 

Kommunledningskontoret bedömer även att det kan vara lämpligt att 
revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med 
stöd av SKR:s promemoria. 

Kommunledningskontoret bedömer att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer bör följa samma princip som för övriga förtroendevalda i 
bolagen. Rekommenderat årsarvode för ordförande i Upplands-Bro 
Kommunföretag AB är 10 % av årsarvode för KSO, vilket utgör hälften av 
årsarvodet för ordförande i en verksamhetsnämnd. En förtroendevald revisor i 
nämnd får ett årsarvode som motsvarar 4 % av KSO:s årsarvode (se bilaga till 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, 
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avsnitt 2, Fasta kommunala årsarvoden). Om samma princip ska gälla för 
revisorerna som för övriga förtroendevalda bör rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisor i aktiebolag bli 2 % av KSO:s årsarvode.  

Kommunledningskontoret föreslår att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 
stiftelser ska fastställas till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens ordförande.  

Barnperspektiv 
Revisionen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument 
för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Ett uppdaterat revisionsreglemente är ett 
viktigt verktyg för att uppnå en väl fungerande granskning och kontroll av 
kommunens verksamheter. 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 

 Administrativ chef 

 
 
Bilagor 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022.  

2. Reglemente för revisionen med ändringsmarkeringar. 

Beslut sänds till 

 
 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen 
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Reglemente för 
revisionen 
Beslutad av kommunfullmäktige 
den XX 
 

Förstasidan kommer följa strukturen för övriga förstasidor på styrdokument 
som ingår i författningssamlingen med löpnr mm. 
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Reglemente för revisionen

Sid 4 av 10

Sammanfattning av ändringsförslag
För att tydliggöra vilka ändringar som föreslås i regleme nte t redovisas ändrings förs la gen i
punktfor m nedan:

Disposit io ne n har ändrats i enlighe t med SKR:s underlag. Följande avsnitt och paragrafer
har flytta ts :

- Nu gällande 1 § ersätts av en ny 1 § med rubriken Roll och uppdrag.

- Nu gällande 2 § ersätts av en ny 3 § med rubriken Forme ll re gle ring.

- Nu gällande 13-16 §§ flyttas och ersätts av nya 4-8 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas antal och organis ation.

- Nu gällande 8-9 §§ flyttas och ersätts av nya 9-10 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas s akkunniga biträde n.

- Nu gällande 4-7 §§ flyttas och ersätts av nya 11-13 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas e konomi och förvaltning.

- Nu gällande 17-19 §§ flyttas och ersätts av nya 14-18 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas s ammankoms te r och s ammanträde n.

- Nu gällande 10-12 §§ flyttas och ersätts av nya 24-27 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas rapporte ri ng.

Nya rubriker för de olika avsnitte n i regleme nte t har lagts till och varje paragraf har fått en
egen rubrik enligt SKR:s underlag, i syfte att göra reglementet mer överskådligt.

Nya avsnitt och paragrafer har lagts till, i enlighe t med SKR:s underlag:

- Rubriken Re vis ore rnas ve rks amhe t har bytts ut mot SKR:s rubrik Re vis ore rnas
uppdrag och forme ll re gle ring. En ny 1 § har lagts till för att förtydliga revisorernas roll
och uppdrag. Den nya 1 § som mer generellt beskriver revisorernas roll kompletteras av 2
§ Övrig ve rks amhe t, som mer specifikt beskriver revisorerna s uppdrag i kommune n. 3 §
Forme ll re gle ring, som ersätter nu gällande 2 §, innehå l ler en mer utförli g beskrivning av
den formella regleringe n av revisorerna s verksamhet.

- En ny 15 § har lagts till som reglerar möjlighet till deltagande på distans vid revisorernas
sammanträde n.

- Ett nytt avsnitt med rubriken Re vis ore rna och fullmäktige har lagts till med nya 19-21
§§. Det nya avsnittet beskriver revisorernas överläggni ngar med fullmäkt iges presidium,
revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäkt i ge samt revisorernas init ia t ivrät t och
obligator isk rapportering till fullmäk t ige.

- En ny rubrik, Be handling av pe rs onuppgifte r, och en ny § 26 har lagts till för att
förtydliga revisorernas personuppgift sa ns var enligt GDPR.

Övriga ändring är markerade med gul bakgrundsfä r g (ändringar och tillägg) samt överstruken
text (text som utgår).
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1. Revisionens uppdrag och
formell reglering

1 § Revisorerna s uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,
styrelsers verksamhetso mråde n. De granskar och prövar om verksamhete n sköts på ett
ändamålse nligt och från ekonomisk synpunkt tillfred sstä l la nde sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrolle n som görs inom nämnderna är tillräck l ig.

Revisorerna har också uppgift e n att påsamma sätt granska verksamheten i kommune ns
företag, genom de lekmanna re viso rer och revisorer som fullmäkt i ge utser i företagen.

2 § För revisorerna gäller bestämmelse r na i kommuna l la ge n, aktiebolags la ge n och annan
lagstift ni ng med bestämme lser som påverkar kommuna l revision, utfärdade ägardirektiv för
kommuna la företag samt detta regleme nte.

Revisio nsa rbete t skall bedrivas enligt god revisio nss ed med utgångspunk t från vad som anges
i skriften ”God revisio nssed i kommuna l verksamhet ” (S veriges kommune r och landsting).

1 § Roll och uppdrag (ny §)
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisio ne n) är fullmäk t ige s och ytterst
medborgarnas demokratiska instrume nt för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäkt i gebered ni ngar och företag. Revisione n fyller en viktig
funktio n i den lokala självstyre lse n. Granskninge n bidrar till legit imite t och förtroende åt
verksamhete n, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik.
Granskninge n kan också bidra till verksamhets ut veck li ng.

Den övergripande revisio ns upp gifte n är att granska om verksamhete n följer och uppnår
fullmäkt i ges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra
förutsättni ngar samt med en tillräck l ig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgifte n
att granska verksamhete n i kommune ns företag, genom de lekmannare visore r och revisorer som
fullmäkt i ge utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdra g vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integr ite t främja, granska och bedöma verksamhete n.

Revisorerna lämnar varje år en revisio nsbe rät te lse till fullmäkt i ge. I revisio nsbe rät te ls e n
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande där de
föreslår om ansvarsfr ihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i
sin revisionsb erät te lse. På motsvarande sätt rapporterar lekmanna re viso rer och revisorer i
företagen – med gransknings rappor ter och revisio nsberä tte lse r.

2 § Övrig verksamhet (motsvarar nu gällande § 3)
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskninge n av till kommune n
lämnade donationsst i fte lse r.

I ärenden som avser och berör revisio n har revisorerna rätt att yttra sig,

Kommune ns revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktor ise rade revisorer
till kommune ns företag.
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3 § Formell reglering (motsvarar nu gällande § 2)

För revisio ne n gäller bestämme lser i lag, god revisio nss ed, detta reglemente samt utfärdade
ägardirektiv för kommune ns företag.

Den kommuna la revisio ne n regleras i kommuna l la ge n, främst kapitel 12. Lekmanna-
revisio ne n regleras i aktiebolags la ge n, kapitel 10. Regler för revisio n finns också i
lagstift ni ng för andra företagsfor mer t ex stiftels e la ge n.

Förbundsordninge n i kommuna lförb und och regionfö rb und ger de grundlä gga nde
förutsättni ngar na i det aktuella förbundet.

God revisions sed i kommuna l verksamhet är de föredömliga och goda principer,
förhållnings sät t och tillvä ga gå ngssä tt som är allmä nt vedertagna när kommuna l revision
utförs. God revisionssed i kommuna l verksamhet utgår från den kommuna la sektorns
förhålla nde n. Revisio nsarb ete t i kommune n ska bedrivas med utgångsp unkt från den goda
sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisio nssed i kommuna l verksamhet ”
(Sveriges Kommuner och Regioner).

När revisorerna beslutar om sin förvaltni ng och om jäv gäller i tillä mp l iga delar också
regelverket för beslutsfatt a nde m.m. i kommuna l la ge n och Regleme nte med gemensa mma
bestämmelser för kommunst yre lse n och verksamhets nä mnde r i Upplands-Bro kommun.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstift ning som gäller i offent lig verksamhet –
tryckfrihe ts föro rd ning, offent lighe ts- och sekretesslag, förvalt nings la g, dataskydds-
förordninge n, lagen om offentli g upphandling m fl. Revisorerna har också att följa av
fullmäkt i ge anvisade policys och riktlinjer.

Revisio ne n granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i specialla gs t ift ning, som
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ
som revisorerna granskar.

2. Revisorernas antal och
organisation

4 § Antal revisorer (motsvarar nu gällande § 13)
Kommune n har åtta revisorer som efter allmä nna val utses av fullmäk t ige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperiode n förrättar
fullmäkt i ge fyllnads va l så snart som möjligt.

5 § Uppdragstid (motsvarar nu gällande § 13)
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskninge n
av det fjärde årets verksamhet och avlämna t revisionsberä tte lse. Det första året i
mandatperiode n inleds därför med dubbla grupper revisorer.

6 § Organisation (motsvarar nu gällande § 14)
Revisorerna arbetar samfällt med hela gransknings uppdra ge t.
Revisorerna arbetar med hela gransknings uppd ra get i en samlad revisio n.
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7 § Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag (motsvarar nu gällande
§ 15)

Bland kommune ns revisorer utser fullmäk t ige lekmannare visorer och suppleanter till
kommune ns aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommuna la stifte lser i det antal som
fastställs för varje enskilt företag.

8 § Ordförande (motsvarar nu gällande § 16)
Fullmäk t ige väljer, för den tid som fullmäkt i ge bestämmer, en ordförande och en vice
ordförande. Rollen är Uppdraget innebär att vara sammanka lla nde och leda gemensamma
sammanko mst er och sammanträde n.

3. Revisorernas sakkunniga
biträden

9 § Sakkunniga biträden (motsvarar nu gällande § 8)
Revisorerna och lekmanna re visorer na anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgö ra granskninge n enligt god revisions sed.

Vid upphandling tillä mp as kommune ns upphandlingsre gler. Revisorerna och
lekmanna re viso rer na beslutar själva om upphandling.

10 § Sakkunnigas rätt till upplysningar (motsvarar nu gällande § 9)
Bestämme lse r na i kommuna l la ge n, aktiebolags la ge n och stiftelse la ge n om revisorernas rätt
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmanna-
revisorerna.

4. Revisorernas ekonomi och
förvaltning

11 § Beredning av revisorernas budget (motsvarar nu gällande § 4)
Revisorerna s budget beredsav kommunful lmäkt i ges presidium före behandling i
kommunfull mäkt ige.

Fullmäk t ige s presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, lekmannar e viso rer na och av
fullmäkt i ge utsedda revisorer i stiftelser.

Revisorerna gör framställ ning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

12 § Lekmannarevisorernas budget (motsvarar nu gällande § 5)
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannare visorer na i aktiebolage n och
revisorerna i stifte lse r na samt sakkunniga biträden till dessa.

6 § För att besluta i ärenden om sin förvalt ning och om jäv sammanträder revisorerna enligt
de regler som gäller för kommuna l nämnd.
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13 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning (motsvarar nu gällande
§ 7)

Revisorerna s räkenskaper och förvaltni ng granskas av kommunful lmäkt i ges presidium.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

5. Revisorernas sammankomster
och sammanträden

14 § Sammankomster och sammanträden (motsvarar nu gällande § 17)
Ordföranden kallar revisorerna till sammanko mst er i granskningsarbe tet och till
sammanträde n i ärenden om sin förvaltni ng och om jäv. Kallelsen ska innehå lla uppgift
om tid och plats för mötet.

Ordföranden får även kalla sakkunniga ochandra experter samt förtroendeva lda i
fullmäkt i gebered ni ngar och nämnder till dessa sammanko mst er.

15 § Deltagande på distans (ny §)
Revisor får delta i sammanko ms t eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta
på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på
distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöver för i ng i realtid och på ett sådant sätt
att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

16 § Minnesanteckningar (motsvarar nu gällande § 18)
Minnesanteck ningar ska föras vid revisorernas sammanko mst er i gransknings arbet et.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

17 § Protokoll (motsvarar nu gällande § 18)
Debeslut som revisorerna fattar om sin förvalt ning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar respektive protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorer na kan besluta att en
paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

18 § Skrivelse från revisorerna (motsvarar nu gällande § 19)
En skrivelse i revisorerna s namn i gransknings arbet et fordrar att alla revisorer är ense om
skrivelse ns innehå ll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person
som revisorerna utser.
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6. Revisorerna och fullmäktige
19 § Revisorerna och fullmäktiges presidium (ny §)
Revisorerna och fullmäk t iges presidium har regelbund na överläggni ngar, minst två gånger
varje år. Överläggningar na är inriktade på att föra dialog kring revisio ne ns planering, budget,
pågående granskning och granskninge ns resultat.

20 § Revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäktige (ny §)
Revisorerna har rätt att närvara vid fullmäk t ige s möten för att på fullmäk t iges eller
revisorernas init ia t iv infor mera om revisione n samt svara på förberedda frågor. I ärenden
som avser och berör revisio n har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäkt i ge.

21 § Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering (ny §)
Revisorerna kan init ie ra ärende i fullmäkt i ge med anledning av sin granskning och om sin
förvalt ning, när de bedömer att så behövs. Fullmäkt i ges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan init ie ra ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott
av förmögenhe tsr ätt s li g karaktär eller att allmä n förvalt ningsdo ms to ls avgörande har
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfr edsst ä lla nde åtgärder med anledning därav
rapporterar revisorerna till fullmäkt i ge. Fullmäkt i ges ordförande svarar för att sådana ärenden
tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

7. Revisorernas rapportering
22 § Löpande rapportering i fullmäktige (motsvarar nu gällande § 12)
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäkt i ge. De sakkunniga s
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillstä l ls fullmäk t ige s presidium så
snart en granskning är avslutad. Fullmäkt iges presidium svarar för vidare spridning till
fullmäkt i ges ledamöter.

Revisio ne ns granskningar tillstä l ls ledamöterna i fullmäkt i ge löpande under året. Detta
uppfylle r kravet i kommuna l la ge n att de sakkunniga s rapporter ska fogas till revisio ns-
berättelsen. I revisionsb erät te lse n förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäkt i ge och
som formellt hör till revisio nsbe rät te ls e n.

23 § Uttalande om delårsrapport (motsvarar nu gällande § 11)

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska överlämnas till kommunful lmäkt ige och delges
kommunstyre lsen senast fyra veckor efter rapportens färdigställa nde.

Revisorerna s utlåtande om måluppfyl le lse i samband med delårsrapport lämnas till
fullmäkt i ge inför deras behandling av delårsrapporten vid den tidpunkt som fullmäkt i ges
presidium bestämmer.
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24 § Revisionsberättelse (motsvarar nu gällande § 10)
Revisionsberätte lsen skall lämnas till fullmäkt ige inom fyra veckor efter årsredovisninge ns
färdigställa nde.

Till revisionsberätte lse n fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas
granskning.

Revisionsberätte lsen lämnas till fullmäkt ige vid den tidpunkt som fullmäkt iges presidium
bestämmer.

25 § Granskningsrapporter (motsvarar nu gällande § 10)
Lekmannarevisorer nas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäkt ige inom fyra veckor efter
årsredovisningar nas färdigställande.

Lekmannarevisorer nas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäkt ige vid den tidpunkt som
fullmäkt iges presidium bestämmer.

8. Behandling av personuppgifter
26 § Personuppgiftsansvar (ny §)
Revisorerna är personuppgiftsans var iga för den behandling av personuppgif ter
som sker i revisionens verksamhet. Revisorerna utser dataskyddsombud.

9. Revisorernas arkiv
27 § Arkiv (motsvarar nu gällande § 20)
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäkt ige fastställt
arkivregleme nte.
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PROTOKOLLSUTDRAG 28 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

§ 44 Revidering av reglemente för 
revisionen 

 Dnr KS 22/0540 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 

revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode för 

lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 

stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens 

ordförande. Nödvändiga ändringar i reglemente för arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska göras, i enlighet med 

detta beslut.  

Sammanfattning 

Fullmäktige får enligt 12 kapitlet 18 § kommunallagen meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens 

reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, 

förvaltning med mera.  

Gällande reglemente för revisionen reviderades senast den 17 december 2014. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för 

revisionen. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 

uppdaterade underlag till revisionsreglemente. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av att revidera 

reglementet för revisionen, mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen 

och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014. 

Kommunledningskontoret bedömer även att det kan vara lämpligt att 

revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med 

stöd av SKR:s promemoria till stöd och inspiration i arbetet med att ta fram 

eller revidera en arbetsordning för revisorerna. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022.  

2. Reglemente för revisionen med ändringsmarkeringar. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 29 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 

revisionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att rekommenderat årsarvode för 

lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 

stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens 

ordförande. Nödvändiga ändringar i reglemente för arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska göras, i enlighet med 

detta beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 

 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kvalificerad utredare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2023-02-02 KS 22/0714  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revidering av reglemente för det kommunala 
näringslivsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 

sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

 Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet 

 Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-02-02 KS 22/0714 

 
 

Kommunala råd är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera 

och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället tillsammans med 

tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra med ömsesidigt 

kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens representanter och de som 

nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

Näringslivsrådet regleras i dagsläget genom bestämmelser i stadgar för 

näringslivsrådet i stället för i ett reglemente. Därför har översynen lett till ett 

arbete med att omarbeta stadgarna till ett reglemente för näringslivsrådet. 

Tjänstepersoner som är knutna till näringslivsrådet har varit delaktiga i 

utformningen av det föreslagna reglementet.  

I det föreslagna reglementet är en stor del av texten markerad med grön 

bakgrundsfärg vilket anger att texten är identisk med förslag till text i övriga 

reglementen för de kommunala råden i Upplands-Bro. 

Förslag på gemensamma revideringar för alla kommunala råds 

reglementen 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

Alla råd har sex paragrafer: ”inledning”, ”syfte”, ”sammansättning”, 

”arbetsformer”, ”ändring av reglemente” och ”personuppgiftsansvarig”.  

§ 1 Inledning 

Förslag till en gemensam inledning har tagits fram. Den beskriver vad ett 

kommunalt råd är och att råden inte kan fatta några formella beslut eller 

behandla ärenden som berör enskild. 

§ 2 Syfte 

Vad råden ska ägna sig åt har skalats ner till fyra punkter under paragrafen 

syfte. I förslag till nya reglementen finns inte längre någon rubrik som heter 

”uppgifter” eller ”verksamhet”. Anledning till detta är att de kommunala råden 

varken har några uppgifter eller någon verksamhet utan fungerar som ett forum 

för dialog, informationsutbyte och samverkan.  

I en del nuvarande reglementen för råden finns det en mening om att råden ska 

vara en remissinstans i ärenden som kan ligga inom ramen för rådets 
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intresseområde. Dessa meningar föreslås strykas eftersom råden inte är 

beslutande organ och således inte kan fatta gemensamma beslut om att yttra sig 

över ärenden som behandlas i andra beslutande instanser i kommunen.  

Detta hindrar inte att ärenden som är aktuella för beslut i nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tas upp på dagordningen vid rådens 

sammanträden för informationsutbyte och dialog. Viktigt att påpeka är också 

att kommunen inte är förhindrad att använda sig av organisationerna som ingår 

i råden som remissinstanser även om råden som sådana inte kan fatta beslut om 

ett gemensamt yttrande i särskilda ärenden. 

§ 3 Sammansättning 

Gemensamt i förslagen till reviderade reglementen för råden är att politikens 

och organisationernas representanter utses via reglementet. På så sätt behöver 

inga val förrättas i någon politisk instans om vilka ledamöter och ersättare som 

ingår i rådet. 

I förslag till rådens reglementen framgår vilka förtroendeuppdrag som medför 

en representation i råden. Det innebär således att om en nämnds presidium 

ingår i ett råd i enlighet med reglementet och någon i presidiet blir ersatt 

genom val i kommunfullmäktige, träder den nya ledamoten i presidiet in i rådet 

automatiskt.  

Även organisationernas representation föreslås utses via reglementet med 

undantag för vilka företag som ska representeras i näringslivsrådet. Eftersom 

det finns fler företag än vad som kan ingå i rådet behöver ett urvalsförfarande 

ske och kommunledningskontorets förslag på hur det ska gå till redogörs för 

nedan under rubriken: ”Förslag på revideringar specifikt för det kommunala 

näringslivsrådet”. 

I alla reglementen föreslås att det finns en ordförande och en vice ordförande. 

På så sätt tydliggörs vem som ska ansvara för att leda rådens sammanträden 

samt vem som träder in vid ordförandes frånvaro. Kommunledningskontoret 

föreslår också att det i alla reglementen framgår att råden kan knyta 

tjänstepersoner från kommunens ledning till råden utan att fastställa vilka 

ledningsfunktioner detta ska vara.  

Ett förslag på en gemensam skrivning har också tagits fram om att råden kan 

besluta om att ”representant för förening eller organisation som inte ingår i 

rådet får närvara och delta i rådens sammanträden” samt att ”förtroendevald, 

anställd i kommunen eller annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i 

rådens sammanträden.” 

Ordet ”adjungera” har tagits bort i ovan sammanhang för att möta kravet på 

klarspråk i offentliga texter. 

§ 4 Arbetsformer 

En gemensam skrivning om att antalet sammanträden ska vara ”upp till fyra 

gånger per år” föreslås. I dagsläget förekommer olika antal sammanträden för 
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olika råd. Med denna skrivning kan råden själva avgöra frekvensen på 

sammanträden som kan anpassas utifrån aktuella behov och förutsättningar. I 

alla reglementen föreslås bestämmelser med gemensamma skrivningar om 

följande: 

 Extra sammanträden  

 Ställa in sammanträden 

 Kallelse 

 Sekreterarfunktion och minnesanteckningar 

 Deltagande på distans 

En avslutande mening finns med under paragrafen arbetsformer: ”Rådet 

beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträdena samt om 

arbetsformer i övrigt.”. Den finns med för att klargöra att råden utöver de 

arbetsformer som är reglerade i reglementet själva bestämmer utformande av 

sammanträden, dagordning etc. Reglementena utgör således tydliga yttre 

ramverk som ger utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma 

sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

§ 5 Ändring av reglemente  

Under paragrafen ”ändring av reglemente” finns endast nedan mening 

gemensam för all rådens reglementen föreslagen: 

”Kommunfullmäktige beslutar om ändringar av reglementet.” 

Initiativ till förändring av reglementen kan komma från flera håll men 

kommunledningskontoret ser inte behov av att reglera detta i rådens 

reglementen på det sätt som förekommer i vissa av rådens nuvarande 

reglementen.  

§ 6 Personuppgiftsansvarig 

Kommunledningskontoret föreslår att alla reglementena reglerar att varje råd är 

organisatoriskt knuten till en politiks instans.  Det är också den instansen som 

föreslås vara personuppgiftsansvarig för respektive råd.  

Paragrafen har tillkommit för att det inte ska finnas någon oklarhet om vilken 

politisk instans som ansvarar för personuppgifter som råden behandlar. Detta är 

viktigt om det till exempel skulle inträffa en personuppgiftsincident. Paragrafen 

finns också med i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder. 

Förslag på revideringar specifikt för reglementet för det kommunala 
näringslivsrådet 

Kommunledningskontoret föreslår att nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

ersätts med ett reglemente. Det som skiljer det föreslagna reglementet för 

näringslivsrådet från övriga förslag till reglementen är urvalsförfarandet för 

representationen i näringslivsrådet. Eftersom det finns fler näringslivsaktörer i 

Upplands-Bro kommun än som kan representeras i rådet föreslår 
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kommunledningskontoret en modell för hur representanterna ska utses som 

beskrivs i följande skrivningar som också återfinns i förslag till reglemente:  

”Kommunens förvaltning bereder ärende om vilka företagarföreningar och företag 
som ska nomineras till näringslivsrådet. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka företagarföreningar och företag som ska 
representeras i rådet för två år i taget.  

Om beslut om att utse nya företag och föreningar inte har fattats när tvåårsperioden 
har löpt ut, fortsätter kommunstyrelsens beslut om vilka företag och föreningar som 
ska vara representerade i rådet att gälla tills dess att ett nytt beslut har fattats.  

De föreningar och företag som utsetts av kommunstyrelsen utser inom sig en ledamot 
att ingå i näringslivsrådet.” 

Genom att kommunstyrelsen får fatta ett beslut om vilka företag och 

företagarföreningar som ska representeras i rådet blir beslutsprocessen 

transparant för medborgare och företagare i kommunen. 

Kommunledningskontorets slutsats 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena och det nya reglementet för 

näringslivsrådet utgör tydliga yttre ramverk som ger utrymme för råden att, 

inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

Barnperspektiv 

Kommunens kommunikation, informationsutbyte och samverkan med 

civilsamhället är av stor vikt för att lyssna in behov hos kommunens 

medborgare. För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en 

utvecklande livsmiljö krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där 

erfarenheter delas, behov uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog 

och förflyttning. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet. 

2. Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 
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Beslut sänds till 

 Näringslivenheten. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person.

2 § Syfte
Det kommuna la närings li vsråde t ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för närings livet och
kommune n,

verka för att synliggö ra frågor som lyfts av företag och
företagarför e ningar,

vara ett forum för att lyfta närings li vets synpunkte r om kommune ns
verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

3 § Sammansättning
Det kommuna la närings li vsråde t är organisator isk t knutet till
kommuns t yre lse n.

Rådets ordförande är kommuns t yre lse ns ordförande. Vice ordförande är
kommuns t yre lse ns vice ordförande.
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Politiska ledamöter i det kommuna la närings li vsråde t är:

kommuns t yre lse ns presidium

samtliga kommuna lråd

Övriga ledamöter består av representanter från:

företagarför e ningar i Upplands-Bro kommun

lokala företag inom olika branscher i Upplands-Bro kommun

Kommune ns förvaltni ng bereder ärende om vilka företagarför e ningar och
företag som ska nomine ras till närings li vsr ådet.

Kommunst yr e lse n beslutar om vilka företagarföre ni ngar och företag som ska
representeras i rådet för två år i taget.

Om beslut om att utse nya företag och föreninga r inte har fattats när
tvåårsperioden har löpt ut, fortsätter kommunst yre lse ns beslut om vilka företag
och föreninga r som ska vara representerade i rådet att gälla tills dess att ett nytt
beslut har fattats.

De föreningar och företag som utsetts av kommunst yr e lse n utser inom sig en
ledamot att ingå i närings li vsråde t.

Rådet bestämmer villkore n för hur ersättare ska utses för ledamöter i rådet.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Rådet kan besluta att representant från företag, förening eller organisat io n som
inte ingår i rådet får närvara och delta i rådets sammanträden.

Rådet kan besluta att förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt
sakkunnig får närvara och delta i rådens sammanträde n.
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4 § Arbetsformer
Rådet ska sammanträda upp till fyra gånger per år.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller någon av rådets
ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Ordförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t till rådets
representanter om möjligt 14 dagar, senast fem dagar före sammanträd esda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får ske på distans.

Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och föra
minnesa nteck ningar.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.
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6 § Personuppgiftsansvarig
Kommunst yr e lse n är personuppgiftsa ns va r ig för den behandling av
personuppgifter som utförs i rådet. I fråga om behandling av personuppgifter
gäller i övrigt vad som anges i reglemente med gemensamma bestämmelse r i
styrelse och nämnder.
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr 3.12 U05 

Ersätter 3.12 U04 

Gäller 

fr.o.m. 2015-02-04 

STADGAR FÖR NÄRINGSLIVSRÅDET 

Antaget av kommunfullmäktige 1997-06-13, § 91, senast reviderat 2015-02-04, § 17. 

Näringslivsrådets uppgift 

§ 1

Näringslivsrådet i Upplands-Bro är ett rådgivande organ som ska verka för utvecklingen av 

näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen genom att 

• fördjupa kontakter, samverkan och informationsutbyte mellan representanter för näringsliv

och kommunledning

• förmedla synpunkter, önskemål och krav som rör näringslivets villkor i kommunen

• utveckla former för och bedriva resultatinriktad utveckling och samarbete.

Sammansättning 

§ 2
Näringslivsrådet består av tio till tjugo ledamöter. Rådet väljs för en period om fyra år, året 

efter det då kommunalval ägt rum. 

Kommunstyrelsen utser tio till femton ledamöter som representerar olika delar av näringslivet 

i kommunen, samt representanter från kommunstyrelsen. Kommunen har 

samordningsansvaret för näringslivsrådets verksamhet. 

Ordförande utses bland kommunens ledamöter och vice ordförande bland näringslivets 

representanter. 

Kommundirektören och näringslivschefen är ständigt adjungerade till rådet. Rådet har rätt att vid 

behov adjungera ytterligare personer. 

Ledamöternas roll 

§ 3

Ledamöterna skall vara engagerade i utvecklingen av kommunens näringsliv och arbetsmarknad 

och om möjligt medverka i något av de utvecklingsprojekt som bedrivs i samverkan mellan 

representanter för näringsliv och kommun. 

Sammankomster m.m. 

§ 4
Näringslivsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år. Sammankomsterna äger företrädesvis 

rum hos något av företagen i kommunen. Kallelse med dagordning sänds ut senast en vecka före 

möte och minnesanteckningar senast två veckor efter ett möte. Kommundirektören rapporterar 

löpande om rådets verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträden. 

Efter varje kalenderår ska näringslivsrådet överlämna en kortfattad redogörelse över årets 

verksamhet. Denna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den sista februari. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

§ 42 Reglemente för det kommunala 
näringslivsrådet 

 Dnr KS 22/0714 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 

sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

 Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet 

 Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

3. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

4. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Näringslivenheten. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslienheten  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2023-01-11 KS 22/0718  
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Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och 
antagande av reglemente  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 

ungdomsrådet. 

Sammanfattning 

Den 25 augusti 2021, § 102 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 

och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 

reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 

de övriga rådens struktur och organisationsformer. 

Kommunledningskontoret föreslår att ett kommunalt ungdomsråd inrättas där 

ungdomar tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog 

kring ärenden som berör ungdomar. Kommunledningskontoret har även tagit 

fram ett förslag på reglemente där rådets syfte, samansättning och arbetsformer 

framgår.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

 Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde de 25 augusti 

2021 

Ärendet 

Bakgrund 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-11 KS 22/0718 

 
 

Den 25 augusti 2021, § 102, beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 

och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för ett 

kommunalt ungdomsråd. 

Kommunala råd i Upplands-Bro kommun 

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att 

kommunicera och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället 

tillsammans med tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra 

med ömsesidigt kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens 

representanter och de som nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 

reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 

de övriga rådens struktur och organisationsformer. Text med grön 

bakgrundsfärg visar text som är identisk med förslagen till övriga råds 

reglementen. 

Det kommunala ungdomsrådet 

Genom att upprätta ett kommunalt ungdomsråd skapas ett forum där ungdomar 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog kring ärenden 

som berör ungdomar. Ungdomsrådet ska fungera som en samlad röst för 

kommunens ungdomar.  

Det förslag på reglemente för det ungdomsrådet som kommunledningskontoret 

tagit fram har som syfte att synliggöra ungas frågor och synpunkter. Arbetet 

ska utgå från barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12 och 13 som rör ungas 

yttrande- och åsiktsfrihet samt rättighet att uttrycka dem och att bli lyssnad på. 

Ungdomsrådet föreslås organisatoriskt placeras under gymnasie- och 

arbetslivsnämnden, för att säkerställa att de frågor som behandlas i rådet har en 

nära koppling till verksamheten. De politiska ledamöterna i rådet föreslås 

utgöras av gymnasie- och arbetslivsnämndens presidium samt 

utbildningsnämndens presidium. Övriga ledamöter föreslås utgöras av 

representanter från elevråden i kommunens högstadieskolor samt 

representanter från elevkåren i kommunens gymnasieskola och de utses per 

läsår. Till rådet knyts även tjänstepersoner från kommunens ledning. Rådet har 

även möjlighet att bjuda in politiker och tjänstemän från andra verksamheter i 

kommunen vid önskemål eller behov. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-11 KS 22/0718 

 
 

 

Barnperspektiv 

Inrättandet av ett kommunalt ungdomsråd är ett led i arbetet att öka ungas 

delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Goda och starka 

demokratiska processer i samhället ger positiva konsekvenser för samtliga 

medborgare, såväl vuxna som barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2021 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 

 Utbildningsnämnden (för anmälan) 

 Juridikfunktionen (för publicering)  
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Reglemente för 
kommunala 
ungdomsrådet 
Beslutad av kommunfullmäktige den XX 2023 
. 
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 2 av 6

In n eh ål lsförteckn in g

1 § Inledn ing ........................................................................................................3

2 § Syfte...............................................................................................................3

3 § Sammansättning ...........................................................................................3

4 § Arbe tsformer..................................................................................................4

5 § Än dring a v reglemente ..................................................................................5

6 § Personuppgiftsansvarig.................................................................................5
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 3 av 6

1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person. Ungdomsrådet s arbete utgår från
barnkonvent io ne ns artiklar 2, 3, 6, 12 och 13, som rör ungas yttrande- och
åsiktsfr ihet samt rättighe t att uttrycka dem och att bli lyssnad på.

2 § Syfte
Det kommuna la ungdomsrådet ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för barn och unga och
kommune n,

verka för att synliggö ra frågor som lyfts av ungdomarna,

vara ett forum för att lyfta ungdomars synpunkter om kommune ns
verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

3 § Sammansättning
Det kommuna la ungdomsrådet är organisator iskt knutet till gymnas ie- och
arbetslivs nä m nde n.



62 Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och antagande av reglemente  - KS 22/0718-1 Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och antagande av reglemente  : Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet

Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 4 av 6

Rådets ordförande är gymnas ie- och arbetslivs nä m nde ns ordförande och vice
ordförande är utbildnings nä mnde ns ordförande.

Politiska ledamöter i kommuna la ungdomsråde t består av:

gymnas ie- och arbetslivs nä m nde ns presidium

utbildni ngs nä m nde ns presidium

Övriga ledamöter ska bestå av representanter från:

elevråden i kommune ns högstadiesko lor

elevkåren i kommune ns gymnas ie sko la

Elevråden som ingår i det kommuna la ungdomsråde t utser inom sig en ledamot
och en ersättare. Ledamöterna utses per läsår.

Elevkåren som ingår i det kommuna la ungdomsråde t utser inom sig två
ledamöter och två ersättare. En ledamot och en ersättare ska representera de
yrkesförberedande programme n och en ledamot och en ersättare ska
representera de högskolefö rbereda nd e/t eoret iska programme n. Ledamöterna
utses per läsår.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådets verksamhet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Rådet kan besluta att representant för förening eller organisat io n som inte ingår
får närvara och delta i rådens sammanträd e.

Rådet kan besluta förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt
sakkunnig får närvara och delta i rådens sammanträde n.

4 § Arbetsformer
Rådet ska sammanträda upp till fyra gånger per år.
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 5 av 6

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Ordförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t samt
föredragnings list a till rådets representanter om möjligt 14 dagar, senast fem
dagar före sammantr ädesda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får ske på distans.

Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och föra
minnesa nteck ningar.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.

6 § Personuppgiftsansvarig
Gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n är personuppgiftsa ns va r ig för den
behandling av personuppgifte r som utförs i rådet. I fråga om behandling av
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 6 av 6

personuppgifter gäller i övrigt vad som anges i regleme nte med gemensamma
bestämmelser i styrelse och nämnder.
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (21)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

§ 102 Lokalt Ungdomsråd 
 Dnr KS 21/0463 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för 
det lokala ungdomsrådet samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I kommunens övergripande mål och budget 2022, som beslutades av 

Kommunfullmäktige den 9 juni 2021 §92, framgår att de modeller för 

inflytande och dialog som finns i kommunen ska utvecklas för att stärka 

jämlika livsförutsättningar och motverka segregation. De ska även utvecklas 

för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens 

beslutsprocesser. 

Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören i uppdrag att se över formerna 

för det lokala ungdomsrådet, för att se hur ungdomsrådet kan ges ökat 

inflytande samt hur en bredare dialog kan möjliggöras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för 

det lokala ungdomsrådet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget: 
”Samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen”. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

med Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande och att Kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med detta. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 26 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

§ 43 Inrättande av ett kommunalt 
ungdomsråd och antagande av 
reglemente 

 Dnr KS 22/0718 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 

ungdomsrådet. 

Sammanfattning 

Den 25 augusti 2021, § 102 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 

och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 

reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 

de övriga rådens struktur och organisationsformer. 

Kommunledningskontoret föreslår att ett kommunalt ungdomsråd inrättas där 

ungdomar tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog 

kring ärenden som berör ungdomar. Kommunledningskontoret har även tagit 

fram ett förslag på reglemente där rådets syfte, samansättning och arbetsformer 

framgår.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

 Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde de 25 augusti 

2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 

ungdomsrådet. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 27 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 

 Utbildningsnämnden (för anmälan) 

 Juridikfunktionen (för publicering)  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mira Gartz 

Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Ekonomiavdelningen 

   

Mira.Gartz@upplands-bro.se 

2023-02-20 KS 22/0643  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med 
helägda bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. 

I samband med arbetet med den nya kommunövergripande miljö- och 

klimatstrategin behöver dock kommunens miljöpolicy förnyas. Miljöpolicyn 

från 2016 anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som 

bör finnas i en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. Den har 

också namngett kommunens helägda bolag, vilket kan göra policyn mindre 

relevant om det sker förändringar i kommunkoncernens bolagsinnehav eller vid 

händelse av namnändring. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal så kallade betydande miljöaspekter, dvs områden som kommunen bör 

fokusera extra mycket på, som inte längre är helt relevanta.  

En miljöpolicy ska vara normerande och vara kommunens första utgångspunkt 

i miljöarbetet. Den bör i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant 

under lång tid.  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på en ny mer tidlös 

och relevant policy. Den uppfyller fortfarande kravstandarden för 

miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015, 

har en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt 

har ett tydligare barnperspektiv. 

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 

sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 

Kommunfullmäktige för antagande. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2023 

 Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

 Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 

17 februari 2023 

 SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016 

 Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016 

Ärendet 

Därför en ny miljöpolicy 

En antagen miljöpolicy är en förutsättning för att bli en miljödiplomerad 

kommun.  

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. Beslutet återfinns i §134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 

AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

Miljöpolicyn från 2016 behöver ersättas med en ny. Miljöpolicyn från 2016 

anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som bör finnas i 

en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. En miljöpolicy ska 

vara normerande och vägleda miljöarbetet i hela kommunorganisationen. Den 

bör också i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant under lång tid. 

Miljöpolicyn från 2016 har också namngett kommunens helägda bolag, vilket 

kan göra policyn mindre relevant om det sker förändringar i 

kommunkoncernens bolagsstruktur och bolagsinnehav, eller i händelse av 

namnändring av bolagen. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal betydande miljöaspekter som inte längre är helt relevanta.  

I och med den omfattande miljöutredning som blev klar 2021 och i och med 

processen med att ta fram en miljö- och klimatstrategi under 2022, har delvis 

nya betydande miljöaspekter och nya strategiska arbetssätt identifierats vara 

viktiga för Upplands-Bro kommun. En policy skiljer sig från en strategi på det 

sätt att policyn är mer av en ståndpunkt, och en utgångspunkt till en strategi. En 

strategi är mer detaljerad än en policy och anger övergripande arbetssätt. 

I stället för att revidera miljöpolicyn från 2016 med dessa nya miljöaspekter, 

har ett förslag på en ny mer tidlös miljöpolicy tagits fram. Förslaget uppfyller 

fortfarande kravstandarden för miljödiplomering enligt Svensk 

Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015. Den nya miljöpolicyn har också 

tydligare koppling till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Innehållet i den nya miljöpolicyn 

Kraven på vad en miljöpolicy ska innehålla, enligt den diplomeringsstandard 

som Upplands-Bro kommun använder sig av är: 

Miljöpolicyn ska  

 vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess 

betydande miljöaspekter  

 innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening  

 innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella 

miljölagstiftningen  

 vara vägledande för miljömålen  

 vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på 

uppdrag av verksamheten  

 vara tillgänglig för intressenter 

(SUSA Svensk Miljöbas 4:2017) 

Förslaget till ny miljöpolicy innehåller ett löfte om ”ständig förbättring och 

förebyggande av förorening”, samt ett löfte om ”att följa den för verksamheten 

aktuella miljölagstiftningen”, enligt skall-kraven ovan.  

Förslaget till ny miljöpolicy är vägledande för Upplands-Bro kommuns 

miljömål på flera sätt. För det första antar förslaget ett generationsperspektiv, 

dvs att kommunen värnar om kommande generationer liksom nu levande. För 

det andra framhäver den förslaget ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna där 

natur, ekonomi och samhälle kopplas samman. Generationsperspektivet och 

helhetsperspektivet utgår ifrån FN:s definition av hållbar utveckling. Förslaget 

till en ny miljöpolicy anger också ett tydligt ramverk som Upplands-Bro 

kommun med bolag ska arbeta utifrån. Ramverket ifråga är FN:s globala 

hållbarhetsmål i Agenda 2030, vilka i sig innehåller alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social/samhällelig.  

Genom att ange ett tydligt ramverk uppfyller förslaget till den nya miljöpolicyn 

också de något hårdare kraven i certifieringsstandarden ISO14001. Detta gör 

att Uppland-Bro kan välja att certifiera sig enligt ISO 14001 i framtiden utan 

att behöva ändra sin miljöpolicy. 

Ytterligare ändring som ger förslaget till den nya miljöpolicyn ett längre liv är 

namnändringen. Miljöpolicyn från 2016 är namngiven med de helägda bolagen 

i titeln. Den nya miljöpolicyn ändrar titeln till ”Upplands-Bro kommun med 

bolag” för att behålla sin relevans även vid förändringar i kommunkoncernen.  

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 

sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 

Kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och energiutskottet föreslår 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget till miljöpolicy och att tidigare 

miljöpolicy upphävs. 

 

Barnperspektiv 

Den nya policyn tar ett tydligare barnperspektiv genom att framhäva att 

kommunen värnar kommande generationer liksom nu levande, samt genom att 

ange FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda2030 som ram. Agenda 2030 har ett 

tydligt barnperspektiv, framförallt i mål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger 

och felnäring), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) och 16 

(fredliga och inkluderande samhällen). 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 
 

 

 

Bilagor 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 17 

februari 2023 

3. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

5. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling. 
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Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag

Sid 2 av 2

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag

Upplands-Bro kommun med bolag värnar kommande generatione r likväl som
nu levande. Vi ser att en välmående miljö är en absolut förutsättning för ett
samhälle som är både ekonomiskt och socialt välmående.

Kommune n med bolag ska genom ständiga förbättringar tillgodose en
långsik t igt uthållig användning av naturresurs er och stärka ekosystemens
bärkraft. Kommunen med bolag ska följa gällande miljö la gst i ft ning, förebygga
och förhind ra föroreninga r och skydda vår gemensamma miljö.

Miljöarbetet präglas av att:

vi antar ett helhetspersp ekt iv enligt de globala hållbar hets må le n i
Agenda 2030;

vi söker samverkan får att nå längre;

vi baserar våra strategier, målsättningar och åtgärder på aktuell
forskning och beprövad erfarenhet;

vi ökar kunskap och engagema ng hos alla som bor, vistas och verkar i
kommune n;

vi redovisar och infor mera r öppet om Upplands-Bro kommuns
miljöarbe te.
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (8)  

 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

§ 1 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0643 

Beslut 

Miljö- och energiutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Sammanfattning 

Därför en ny miljöpolicy 

En antagen miljöpolicy är en förutsättning för att bli en miljödiplomerad 

kommun.  

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. Beslutet återfinns i §134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 

AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.  

Miljöpolicyn från 2016 behöver ersättas med en ny. Miljöpolicyn från 2016 

anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som bör finnas i 

en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. En miljöpolicy ska 

vara normerande och vägleda miljöarbetet i hela kommunorganisationen. Den 

bör också i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant under lång tid. 

Miljöpolicyn från 2016 har också namngett kommunens helägda bolag, vilket 

kan göra policyn mindre relevant om det sker förändringar i 

kommunkoncernens bolagsstruktur och bolagsinnehav, eller i händelse av 

namnändring av bolagen. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal betydande miljöaspekter som inte längre är helt relevanta.  

I och med den omfattande miljöutredning som blev klar 2021 och i och med 

processen med att ta fram en miljö- och klimatstrategi under 2022, har delvis 

nya betydande miljöaspekter och nya strategiska arbetssätt identifierats vara 

viktiga för Upplands-Bro kommun. En policy skiljer sig från en strategi på det 

sätt att policyn är mer av en ståndpunkt, och en utgångspunkt till en strategi. En 

strategi är mer detaljerad än en policy och anger övergripande arbetssätt. 

I stället för att revidera miljöpolicyn från 2016 med dessa nya miljöaspekter, 

har ett förslag på en ny mer tidlös miljöpolicy tagits fram. Förslaget uppfyller 

fortfarande kravstandarden för miljödiplomering enligt Svensk 

Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015. Den nya miljöpolicyn har också 

tydligare koppling till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (8)  

 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

 

Innehållet i den nya miljöpolicyn 

Kraven på vad en miljöpolicy ska innehålla, enligt den diplomeringsstandard 

som Upplands-Bro kommun använder sig av är: 

Miljöpolicyn ska  

 vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess 

betydande miljöaspekter  

 innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening  

 innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella 

miljölagstiftningen  

 vara vägledande för miljömålen  

 vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på 

uppdrag av verksamheten  

 vara tillgänglig för intressenter 

(SUSA Svensk Miljöbas 4:2017) 

Förslaget till ny miljöpolicy innehåller ett löfte om ”ständig förbättring och 

förebyggande av förorening”, samt ett löfte om ”att följa den för verksamheten 

aktuella miljölagstiftningen”, enligt skall-kraven ovan.  

Förslaget till ny miljöpolicy är vägledande för Upplands-Bro kommuns 

miljömål på flera sätt. För det första antar förslaget ett generationsperspektiv, 

dvs att kommunen värnar om kommande generationer liksom nu levande. För 

det andra framhäver den förslaget ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna där 

natur, ekonomi och samhälle kopplas samman. Generationsperspektivet och 

helhetsperspektivet utgår ifrån FN:s definition av hållbar utveckling. Förslaget 

till en ny miljöpolicy anger också ett tydligt ramverk som Upplands-Bro 

kommun med bolag ska arbeta utifrån. Ramverket ifråga är FN:s globala 

hållbarhetsmål i Agenda 2030, vilka i sig innehåller alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social/samhällelig.  

Genom att ange ett tydligt ramverk uppfyller förslaget till den nya miljöpolicyn 

också de något hårdare kraven i certifieringsstandarden ISO14001. Detta gör 

att Uppland-Bro kan välja att certifiera sig enligt ISO 14001 i framtiden utan 

att behöva ändra sin miljöpolicy. 

Ytterligare ändring som ger förslaget till den nya miljöpolicyn ett längre liv är 

namnändringen. Miljöpolicyn från 2016 är namngiven med de helägda bolagen 

i titeln. Den nya miljöpolicyn ändrar titeln till ”Upplands-Bro kommun med 

bolag” för att behålla sin relevans även vid förändringar i kommunkoncernen.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (8)  

 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och energiutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget till miljöpolicy och att tidigare 

miljöpolicy upphävs. 

Barnperspektiv 

Den nya policyn tar ett tydligare barnperspektiv genom att framhäva att 

kommunen värnar kommande generationer liksom nu levande, samt genom att 

ange FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda2030 som ram. Agenda 2030 har ett 

tydligt barnperspektiv, framförallt i mål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger 

och felnäring), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) och 16 

(fredliga och inkluderande samhällen). 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

4. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

Förslag till beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Annika Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Miljö- och 
energiutskottet har beslutat enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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SUSA – Sustainable Standards 
Drakenbergsgatan 27 
117 41 Stockholm 
Organisationsnummer: 802428-6984 
www.susa.nu 

  

SUSA – Sustainable Standards 

Svensk Miljöbas - 
kravstandard för 
verksamheter 
(4:2017) 
Antagna 2017-04-26 
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SUSA – Sustainable Standards 
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Organisationsnummer: 802428-6984 
www.susa.nu 
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SUSA – Sustainable Standards 
Drakenbergsgatan 27 
117 41 Stockholm 
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1. Inledning 
 

SUSA – Sustainable standards(SUSA) startades för att möta små och medelstora verksamheters 

behov av att skapa ett strukturerat kvalitets- och miljöledningssystem.  

Föreningens syfte och uppgift:  
• Verka för en hållbar utveckling i kommersiella, offentliga och ideella verksamheter 

• Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet   

• Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg  

• Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter 

• Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen  

• Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt 
 

Svensk Miljöbas kravstandard tillgodoser mindre verksamheters behov av att kunna uppvisa 

ett strukturerat, dokumenterat och fungerande miljöarbete inför beställare och andra 

intressenter. Denna version av standarden är den fjärde och den antogs av föreningen den 

26 april 2017. Standarden börjar gälla den 1 januari 2018. 

 

Utfärdare 
Kraven på utfärdare är framtagna för att säkerställa att de organisationer som utfärdar diplom med 

SUSA:S logotyp har en metod som följer kraven i sin helhet och är godkänd av SUSA. Utfärdaren 

utfärdar diplom till verksamheter som uppfyller standardens krav samt verkar för att de genomför 

konkreta förbättrande åtgärder. Se krav på utfärdare och revisorer. 

Revisorer 
Kraven på revisorer är framtagna för att säkerställa att verkar för att verksamheten genomför 

konkreta förbättringar, har kunskap om kraven i aktuell standard och följer god revisionssed. Se krav 

på utfärdare och revisorer 

Verksamheter 
En verksamhet som avser att diplomeras enligt någon av SUSA:s standarder för ledningssystem ska 

anlita en utfärdare som tillhandahåller en metod som är godkänd av SUSA.  Verksamheter ska minst 

uppfylla SUSA:s krav enligt ”Krav på Verksamheter” för respektive standard.  
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2. Definitioner och begrepp  
 

Indikator: Mätvärden som beskriver utveckling och förbättringar av miljöprestanda över tid. 

Metod: Utfärdaren ska erbjuda en Metod i form av av handledningsmaterial och praktisk 

vägledning för införande av miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. 

Metodansvarig: Utsedd person hos utfärdaren som ansvarar för dess metod. 

Miljödiplom: Verifikat som styrker att en verksamhet vid revisionstillfället uppfyller Svensk 

Miljöbas krav på verksamheter. 

Revisionsinstruktion: Utfärdarens skriftliga vägledning för revisorer.  

Revisionsråd: En instans för frågor som gäller revisorer och revision, handläggning av 

ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen och klagomål gällande revisorer 

och utfärdare.  

Revisor: Person som är godkänd av Svensk Miljöbas att revidera verksamheter enligt Svensk 

Miljöbas krav på verksamheter. 

Svensk Miljöbas: Föreningen Svensk Miljöbas eller dess kravstandard. 

Tredjepartsrevision: Oberoende revision utförd av godkänd Svensk Miljöbas revisor som inte 

är knuten till verksamhetens utfärdare. 

Utfärdare: Av Svensk Miljöbas godkänd medlem med rätt att utfärda miljödiplom med 

föreningens logotyp. 

Verksamhet: Företag eller annan organisation som är, eller avser att bli, miljödiplomerad 

enligt Svensk Miljöbas krav på verksamheter. 
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3. Krav på verksamheter 

3.1  Allmänt 

Verksamhet som avser att införa miljöledningssystem i syfte att bli miljödiplomerad enligt 

Svensk Miljöbas kravstandard ska1 anlita en godkänd utfärdare. 

3.2 Ledarskap, ansvar och delaktighet 

Ledningen ska2 ansvara för att miljöledningssystemet fungerar och leder till ständiga 

miljöförbättringar. 

Ledningen ska3: 

• säkerställa ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och 

drift 

• fördela miljöansvaret och definiera roller, ansvar och befogenheter 

• skapa engagemang och delaktighet i hela verksamheten. 

3.3  Miljöutredning 
Verksamheten ska4 ha en dokumenterad miljöutredning som innehåller 

verksamhetsbeskrivning, identifiering av miljöaspekter och bedömning av betydande 

miljöaspekter. 

Verksamhetsbeskrivningen ska5 innehålla: 

• miljöledningssystemets omfattning 

• typ av verksamhet  

• produkter och/eller tjänster som erbjuds 

• antal anställda 

• aktuellt miljöarbete och miljökompetens 

Verksamheten ska6 med fokus på sin kärnverksamhet identifiera positiva och negativa 

miljöaspekter kopplat till: 

• användning av energi, drivmedel, varor, tjänster, vatten och kemiska produkter etc. 

• verksamhetens produkter och tjänster 

• avfall 

• utsläpp till luft, vatten och mark 

• buller, vibrationer och lukt. 

Verksamheten ska7 årligen bedöma, fastställa och dokumentera vilka miljöaspekter som är 

betydande. 
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3.4  Miljöpolicy 

Verksamheten ska8 ha en dokumenterad miljöpolicy som styr miljöarbetet och speglar 

ambitionerna. 

Miljöpolicyn ska9: 

• vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess betydande 

miljöaspekter 

• innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av förorening 

• innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen 

• vara vägledande för miljömålen 

• vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på uppdrag av 

verksamheten 

• vara tillgänglig för intressenter. 

3.5  Miljömål och handlingsplaner 

Verksamheten ska10 utifrån de betydande miljöaspekterna upprätta dokumenterade och 

tidsatta miljömål och handlingsplaner. 

Mål och åtgärder i handlingsplan ska11 stämma överens med miljöpolicyn och vara möjliga 

att följa upp och verifiera. 

Av handlingsplanen ska12 framgå: 

• åtgärder för hur målen ska uppnås 

• vem som ansvarar för att de enskilda åtgärderna genomförs 

• resursbehov för att genomföra åtgärderna 

• när och hur åtgärderna ska genomföras och följas upp. 

3.6  Rutiner och instruktioner 

Verksamheten ska13 utifrån de betydande miljöaspekterna utvärdera behovet av rutiner och 

instruktioner. 

Verksamheten ska14 följa upp och vid behov dokumentera rutiner och instruktioner. 

3.7  Hantering av avvikelser och förbättringsförslag  

Verksamheten ska15 ha en dokumenterad beskrivning av hur avvikelser och 

förbättringsförslag hanteras. 
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3.8  Lagkrav 

Verksamheten ska16: 

• identifiera och dokumentera vilka miljölagar och övriga rättsregler inom 

miljöområdet som berör verksamheten 

• ha en aktuell beskrivning av hur dessa efterlevs och följs upp. 

Eventuella myndighetsförelägganden ska17 åtgärdas inom angiven tid. 

3.9  Nödlägesberedskap 

Verksamheten ska18 göra en bedömning av miljöriskerna och på lämpligt sätt förebygga eller 

planera för hur verksamheten ska agera om olycka eller tillbud inträffar. 

3.10 Utbildningsbehov och kompetenskrav 

Verksamhetens medarbetare ska19 ha lämplig kompetens för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Verksamhetens medarbetare och de som arbetar i verksamhetens ställe ska20 genomgå 

utbildning i grundläggande miljökunskap. 

Verksamheten ska21 identifiera utbildningsbehovet inom den egna verksamheten och med 

detta som grund fastställa en dokumenterad utbildningsplan. 

3.11 Uppföljning och ständig förbättring 

Verksamheten ska22 vid revision ha genomfört miljöförbättringar. 

Verksamheten ska23 inför revision följa upp sitt miljöarbete, sammanställa och dokumentera 

de förbättringar och förändringar som skett. 

Verksamheter med lokaler på olika fysiska platser och/eller med varierad verksamhet ska24 

följa upp miljöarbetet i de olika verksamhetsdelarna. 

3.12 Miljöberättelse 

Verksamheten ska25 årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en dokumenterad 

miljöberättelse. 

Miljöberättelsen ska26 innehålla: 

• miljöledningssystemets omfattning och avgränsning 

• beskrivning av miljöarbetet och de förbättringar och förändringar som skett över tid 

• relevanta indikatorer. 
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Miljöberättelsen ska27 vara tillgänglig för intressenter. 

3.13  Intern och extern kommunikation 

Verksamhetens medarbetare och övriga intressenter ska28 informeras om verksamhetens 

miljöarbete. 

3.14  Ledningens genomgång 

Verksamhetens ledning ska29 årligen genomföra och dokumentera en utvärdering av 

miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå ständiga förbättringar. 

3.15 Revision 

Revision ska30 genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer. 

Senast den andra revisionen och därefter minst vart fjärde år ska31 tredjepartsrevision 

utföras av revisor som inte är knuten till utfärdarens organisation. 

Om verksamheten är spridd på flera fysiska enheter ska32 en plan för revision på samtliga 

platser upprättas. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

§ 134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 16/0303 

Beslut 

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antas. 

__________ 

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsesammanträdet den 23 april 2014, § 58, fattades följande 

beslut; ”Upplands-Bro kommun inför ett miljöledningssystem med Svensk 

Miljöbas kravstandard som bas.” 

Utifrån detta uppdrag togs en projektplan fram för införande av systematiskt 

miljöarbete vilken presenterades på kommunledningsgruppen i januari 2016. 

Vid Hållbarhetsutskottet den 20 januari 2016 presenterades miljöutredningen 

som sammanfattar kommunens verksamheters övergripande miljöpåverkan, 

vilket ligger till grund för inriktningen i miljöpolicyn. Under hösten har 

miljöombudsgruppen arbetat för att ta fram miljöpolicyn som grundar sig i de 

för kommunen betydande miljöaspekterna. 

Utifrån Svensk Miljöbas kravstandard och ISO14001:s kravstandard är det 

grundläggande att anta en miljöpolicy för organisationen som vägledningen för 

miljöarbetet för att kunna certifiera sitt miljöledningsarbete. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016 

• Kommunstyrelsens beslut 23 april 2014 § 58, Uppdrag att utreda lämplig 

metod för att införa miljöledningssystem i Upplands-Bro kommun 

• KS beslut den 8 juni 2016, Dnr KS 15/0839 § 104, Fastställande av 

miljöaspekter 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

Fortsättning §134 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:  

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag 

AB, AB Upplands-Bro kommunfastigheter och AB Upplands-Brohus antas. 

__________ 

Protokollsanteckning 

Fredrik Kjos (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

"Vi gläder oss åt att det miljöarbete som Alliansen påbörjade 2010 äntligen 

blivit en miljöpolicy. Men vi beklagar att den styrande majoriteten försenat 

miljöpolicyn." 

Martin Normark (L) ansluter sig till Fredrik Kjos (M) protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
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Miljöpolicy 
 
Miljöpolicyn ska bidra till att göra Upplands-Bro till en ännu attraktivare 
kommun att leva, arbeta och vistas i. För att uppnå visionen – kommunen som 
ger plats – är det nödvändigt att arbeta långsiktigt och uthålligt med 
miljöarbetet i Upplands-Bro. 
 
Upplands-Bro kommuns verksamheter, Upplands-Bro Kommunföretag AB och 
AB Upplands-Brohus ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig 
användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan genom att; 
 

 organisationen ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang 
som ska leda till ständiga förbättringar 

 
 kunskap avseende miljölagar samt andra krav ska vara god och 

verksamheten ska uppfylla dessa 
 

 kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands-Bro 
kommun mest betydande miljöaspekterna; energianvändning, 
transporter, avfall, upphandling och inköp, användning av livsmedel, 
kemikalier och produkter, ny-, till- och ombyggnation, planering och 
exploatering, myndighetsutövning, utbildning, sociala tjänster, 
nödlägesberedskap samt finansiella tjänster 

 
 arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som därmed ska leda till 

minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar 
 

 öppet redovisa och informera om vårt miljöarbete 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

§ 36 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun 
med helägda bolag 

 Dnr KS 22/0643 

Beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. 

I samband med arbetet med den nya kommunövergripande miljö- och 

klimatstrategin behöver dock kommunens miljöpolicy förnyas. Miljöpolicyn 

från 2016 anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som 

bör finnas i en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. Den har 

också namngett kommunens helägda bolag, vilket kan göra policyn mindre 

relevant om det sker förändringar i kommunkoncernens bolagsinnehav eller vid 

händelse av namnändring. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal så kallade betydande miljöaspekter, dvs områden som kommunen bör 

fokusera extra mycket på, som inte längre är helt relevanta.  

En miljöpolicy ska vara normerande och vara kommunens första utgångspunkt 

i miljöarbetet. Den bör i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant 

under lång tid.  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på en ny mer tidlös 

och relevant policy. Den uppfyller fortfarande kravstandarden för 

miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015, 

har en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt 

har ett tydligare barnperspektiv. 

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 

sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 

Kommunfullmäktige för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 17 

februari 2023 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (50)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2023-03-15 

 

 

3. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

5. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

 

Förslag till beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-01-13 KS 22/0589  

Kommunfullmäktige 
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Val av ersättare (KD) i Kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2022–2026 

Förslag till beslut 

XX (KD) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 

2022–2026. 

Sammanfattning 

Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut 

om ersättare från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska 

därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till 

kultur- och fritidsnämnden för nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 71 den 14 december 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 71 den 14 december 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 57 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

§ 71 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- 
             och fritidsnämnden för mandatperioden 
             2023-2026 
 Dnr KS 22/0589 

Beslut 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

 

Naser Vukovic (S)  

Maikki Lemne (S) 

Leif Janson (S) 

Mats Högberg (M)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Mats Zettmar (SD) 

Malin Nordin (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Johan Skånberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C)  

 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Seid Alajbegovic (S) 
Christer Norberg (S) 

Agneta Holmenmark (S) 
Lena Åkerlind (M) 
Pushpit Singh (M) 

Anette Nyberg (SD) 
Daniel Storskörd (SD) 

Amna Akther (V) 
Bordläggning (KD) 
Marianne Stigle (L) 

Josefine Sundberg (C) 

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mattias Peterson 

Ersoy (C). 
 

4. Till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mats 
Högberg (M). 
 

5. Till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Naser 
Vukovic (S). 



64 Val av ersättare (KD) i Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0589-4 Val av ersättare (KD) i Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2022 - Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 58 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

Sammanfattning 
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska antalet ledamöter i nämnden 
vara 11 och antalet ersättare 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs 
för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år val av 

fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

 Kultur- och fritidsnämndens reglemente beslutad av 

kommunfullmäktige 2018-12-19, reviderat 2020-04-29. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden utses: 

 

Naser Vukovic (S)  

Maikki Lemne (S) 

Leif Janson (S) 

Mats Högberg (M)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Mats Zettmar (SD) 

Malin Nordin (V) 

Sarah Andersson (KD) 

Johan Skånberg (L) 

Mattias Peterson Ersoy (C)  

 

2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 

Seid Alajbegovic (S) 
Christer Norberg (S) 
Agneta Holmenmark (S) 

Lena Åkerlind (M) 
Pushpit Singh (M) 

Anette Nyberg (SD) 
Daniel Storskörd (SD) 
Amna Akther (V) 

Bordläggning (KD) 
Marianne Stigle (L) 

Josefine Sundberg (C) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 59 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

3. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mattias Peterson 

Ersoy (C). 
 

4. Till förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Mats 
Högberg (M). 
 

5. Till andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses Naser 
Vukovic (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 
förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 62 (78)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2023-02-15 

 

 

§ 36 Val av ersättare (KD) i Kultur- och 
             fritidsnämnden för mandatperioden 
             2022-2026 
 Dnr KS 22/0589 

Beslut 

Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut 

om ersättare från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska 
därför göra ett fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till 

kultur- och fritidsnämnden för nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 71 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 

och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 

 



65 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0590-4 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 : Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-01-13 KS 22/0590  

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 ersättare (KD) i Valnämnden för 
mandatperioden 2022–2026 

Förslag till beslut 

XX (KD) utses till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022–2026. 

Sammanfattning 

Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till valnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut om ersättare 

från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska därför göra ett 

fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till valnämnden för 

nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 67 den 14 december 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen, blivit entledigade från sina uppdrag 

eller vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas beslut som har 

inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de 

politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor 

som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § den 14 december 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Valnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 



65 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0590-4 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2022 - Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 59 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

§ 72 Val av ledamöter och ersättare i 
             Valnämnden för mandatperioden  
             2023- 2026 
 Dnr KS 22/0590 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

 

Bengt Johansson (S)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Gloria Cederlind (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD)  

Anders Eklöf (L) 

Anna Thorburn (C) 

            Klaus Dürhagen (MP) 

 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Maikki Lemne (S) 
Mats Högberg (M) 

Anette Nyberg (SD) 
Khursid Chowdhury (V) 
Bordläggning (KD) 

Monica Nordebo (L) 
Mikaela Magnusson (C) 

Tillman Thulesius (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 
Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Valnämndens reglemente 
  



65 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0590-4 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2022 - Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 60 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

 

Bengt Johansson (S)  

Stanislav Lewalski (M) 

Katarina Olofsson (SD) 

Gloria Cederlind (V) 

Karl-Erik Lindholm (KD)  

Anders Eklöf (L) 

Anna Thorburn (C) 

            Klaus Dürhagen (MP) 

 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Maikki Lemne (S) 
Mats Högberg (M) 
Anette Nyberg (SD) 

Khursid Chowdhury (V) 
Bordläggning (KD) 

Monica Nordebo (L) 
Mikaela Magnusson (C) 
Tillman Thulesius (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 
 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Valberedningens 

förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt detta. 

 
Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Valnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunledningens kansli 

 

 



65 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0590-5 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 - Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 - Val av ersättare (KD) i Valnämnden för mandatperioden 2022-2026

 

PROTOKOLLSUTDRAG 64 (78)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2023-02-15 

 

 

§ 38 Val av ersättare (KD) i Valnämnden för 
             mandatperioden 2022-2026 
 Dnr KS 22/0590 

Beslut 

Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att utse ledamöter och 

ersättare till valnämnden för mandatperioden 2022–2026. Beslut om ersättare 
från Kristdemokraterna bordlades då. Kommunfullmäktige ska därför göra ett 

fyllnadsval och utse en ersättare från Kristdemokraterna till valnämnden för 
nämnda mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 67 den 14 december 2022. 

Valberedningens förslag till beslut 

Ärendet bordläggs till dess att namnförslag inkommit. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 

och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Valnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 

 

 



66 Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden - KS 23/0035-2 Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden : Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-02 KS 23/0035  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Carina Ferm (SD) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Carina Ferm (SD) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 

Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 28 februari 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Carina Ferm (SD) 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndkoordinator 

 Politisk sekreterare 

 



67 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Carina Ferm (SD) - KS 23/0035-3 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Carina Ferm (SD) : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Carina Ferm (SD)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-02 KS 23/0035  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Carina Ferm (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Carina 

Ferm (SD). 

Sammanfattning 

Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndkoordinator 

 Politisk sekreterare 

 



68 Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Kommunfullmäktige - KS 23/0040-5 Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Kommunfullmäktige : Entledigande av Carina Ferm (SD) som ersättare i Kommunfullmäktige

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-02 KS 23/0040  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Carina Ferm (SD) som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Carina Ferm (SD) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om 

entledigande och därefter begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 28 februari 2023. 

Barnperspektiv 

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

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.   

Beslut sänds till 

 Carina Ferm (SD) 

 Länsstyrelsen (med begäran om ny sammanräkning) 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



69 Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD) - KS 23/0032-2 Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD) : Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-02-13 KS 23/0032  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina 
Ferm (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD). 

Sammanfattning 

Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 

socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndkoordinator 

 Politisk sekreterare 

 



69 Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD) - KS 23/0032-6 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 - Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD) : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 - Val av ny ledamot i socialnämnden efter Carina Ferm (SD)

 

PROTOKOLLSUTDRAG 71 (78)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2023-02-15 

 

 

§ 45 Val av ny ledamot i socialnämnden 
             efter Carina Ferm (SD) 
 Dnr KS 23/0032 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Carina Ferm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 

socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2023. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag, 

och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndkoordinator 

 Politisk sekreterare 

 

 

 



70 Entledigande av Stefan Lindqvist (M) som ersättare i bygg- och miljönämnden - KS 23/0038-7 Entledigande av Stefan Lindqvist (M) som ersättare i bygg- och miljönämnden : Entledigande av Stefan Lindqvist (M) som ersättare i bygg- och miljönämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-10 KS 23/0038  

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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Entledigande av Stefan Lindqvist (M) som 
ersättare i bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Stefan Lindqvist (M) entledigas som ersättare i  bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 

Stefan Lindqvist (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i  bygg- och miljönämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 9 mars 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

Beslut sänds till 

 Stefan Lindqvist (M) 

 Bygg- och miljönämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndekoordinator 

 Politisk sekreterare 

 



71 Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Stefan Lindqvist (M) - KS 23/0038-8 Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Stefan Lindqvist (M) : Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Stefan Lindqvist (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-20 KS 23/0038  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden 
efter Stefan Lindqvist (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Stefan Lindqvist 

(M). 

Sammanfattning 

Stefan Lindqvist (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i bygg- och miljönämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Bygg- och miljönämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndkoordinator 

 Politisk sekreterare 

 

 



72 Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ersättare i utbildningsnämnden - KS 23/0034-2 Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ersättare i utbildningsnämnden : Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ersättare i utbildningsnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kanslienheten  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2023-03-02 KS 23/0034  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Entledigande av Tomas Carneheim (V) som 
ersättare i utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Tomas Carneheim (V) entledigas som ersättare i utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 2 mars 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Tomas Carneheim (V) 

 Utbildningsnämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndekoordinator 

 Politisk sekreterare 
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Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter 
Tomas Carneheim (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Tomas Carneheim 

(V). 

Sammanfattning 

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2023. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Utbildningsnämnden (anmälan) 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndekoordinator 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Tomas Carneheim (V) som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Tomas Carneheim (V) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut 

om entledigande och därefter begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2023. 

Barnperspektiv 

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

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Tomas Carneheim (V) 

 Länsstyrelsen (med begäran om ny sammanräkning) 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 
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