
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 19 oktober 2022 

 

 

 



1 Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde och val av rösträknare - KS 22/0549-1 Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde och val av rösträknare : Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde och val av rösträknare

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Gabrielsson 

   

Kansliavdelningen 

   

Anna.Gabrielsson@upplands-bro.se 

2022-10-04 KS 22/0549  

Kommunfullmäktige 
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Öppnande av kommunfullmäktiges 
sammanträde och val av rösträknare 

Sammanfattning 

Jan Stefanson (KD) är kommunfullmäktiges ålderspresident och öppnar 
sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Till rösträknare för sammanträdet utses förra mandatperiodens ordförande i 

kommunstyrelsen Fredrik Kjos (M) samt förra mandatperiodens oppositionsråd 

Camilla Janson (S). 

 



2 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0398-1 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 : Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-27 KS 22/0398  

Kommunfullmäktige 
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Val av kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. XX utses till ordförande 

2. XX utses till vice ordförande 

3. XX utses till andre vice ordförande 

Sammanfattning 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunfullmäktige ska 

välja en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.  

Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda 

fullmäktige.  

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 

ålderspresident.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod, 2022–2026. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 april 2020, senast 

reviderad den 10 november 2021. 

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.  



2 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0398-1 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 : Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-27 KS 22/0398 

 
 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Kommunfullmäktige 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 



3 Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0399-1 Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026 : Val av kommunfullmäktiges valberedning 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 

2022-09-27 KS 22/0399  

Kommunfullmäktige 
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Val av kommunfullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

2. Till ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses: 

3. XX utses till sammankallande. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda 

Kommunfullmäktige utse valberedning för mandatperioden. Valberedningen 

består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många 

ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 april 2020, senast 

reviderad den 10 november 2021. 

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 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Valberedningen 

 



4 Avslutning av mandatperioden 2018-2022

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-10-03 KS 22/0548  

Kommunfullmäktige 
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Avslutning av mandatperioden 2018-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar ledamöter och ersättare som avgår 

efter 2022 års val till kommunfullmäktige. 

 



5 Val av åtta revisorer för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0400-1 Val av åtta revisorer för Upplands-Bro kommun för mandatperioden 2022-2026 : Val av åtta revisorer för Upplands-Bro kommun 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 

2022-09-27 KS 22/0400  

Kommunfullmäktige 
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Val av åtta revisorer för Upplands-Bro kommun 
för mandatperioden 2022-2026 

Förslag till beslut 

1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses: 

2 Till ordförande och sammankallande utses XX. 

3 Till vice ordförande utses XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice 

ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2022-2026. 

Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet 

och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 

med dubbla grupper revisorer.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

 Revisionens reglemente beslutad av kommunfullmäktige 2006-11-30, 

senast reviderad den 17 december 2014. 

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 

 De valda 

 Kommunrevisionen 

 Förtroendemannaregistret 

 Ekonomichefen 

 Kommunsekreterare 



6 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0552-1 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026 : Fastställande av antal ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen 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 

2022-10-04 KS 22/0552  

Kommunfullmäktige 
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Fastställande av antal ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-
2026 

Förslag till beslut 

Antalet ledamöter i Kommunstyrelsen fastställs enligt gällande reglemente. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunstyrelsens reglemente ska 16 ledamöter och 16 ersättare utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens reglemente beslutad av Kommunfullmäktige 17 

oktober 2018, senast reviderad 29 april 2020. 

Barnperspektiv 

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

rätt antal ledamöter och ersättare till poster i de olika nämnderna samt i 

Kommunstyrelsen. 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 

 Kommundirektör 

 Juridikenheten 

 Kanslichef 

 Kommunsekreterare 

 



7 Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0401-1 Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026 : Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-27 KS 22/0401  

Kommunfullmäktige 
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Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 
2022-2026 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kommunstyrelsen: 

2. Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Kommunstyrelsen:  

3. Till ordförande i Kommunstyrelsen (KSO) utses XX. 

4. Till vice ordförande utses XX. 

5. Till andre vice ordförande utses XX. 

6. Till kommunalråd utses XX. 

7. Till oppositionsråd utses XX. 

8. Tidigare beslutad inträdesordning för mandatperioden 2018-2022 gäller 

till dess att en ny inträdesordning för mandatperioden 2022-2026 har 

fastställts av Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska särskilt bereda eller yttra sig i ärenden som 

ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 

verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige 

har lämnat över till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska utse ny Kommunstyrelse vid sitt första sammanträde 

för mandatperioden 2022-2026. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad av Kommunfullmäktige 

den 29 april 2020, senast reviderad den 10 november 2021. 

 Kommunstyrelsens reglemente beslutad av Kommunfullmäktige den 17 

oktober 2018, reviderad 29 april 2020. 

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.  



7 Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026 - KS 22/0401-1 Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026 : Val av Kommunstyrelse för mandatperioden 2022-2026

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-27 KS 22/0401 

 
 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Kommundirektör 

 Samhällsbyggnadschef 

 



8 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0403-3 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare : Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-26 KS 22/0403  

Kommunfullmäktige 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare till 
Norrvattens förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023 - 2026 samt val av 
inträdesordning för ersättare 

Förslag till beslut 

1 Till ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige utses XX, XX och XX. 

2 Till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige utses XX, XX och XX. 

3 Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning: XX, 

XX och XX. 

Sammanfattning 

Som medlem i kommunalförbundet Norrvatten ska Upplands-Bro kommun 

utse tre ledamöter och tre ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige. Valet ska ske samma år som valet till 

kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya fullmäktigeförsamlingarna i 

respektive medlemskommun. Norrvattens fullmäktige sammanträder första 

gången i december 2022. 

Vid valet av ersättare ska även inträdesordning beslutas. 

Endast ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan väljas som ledamot 

eller ersättare i kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 

 Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige den 15 augusti 2022. 

Barnperspektiv 

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

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

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

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Anmodan från Norrvattens förbundsfullmäktige den 15 augusti 2022. 



8 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0403-3 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare : Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-26 KS 22/0403 

 
 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Norrvattens förbundsfullmäktige 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politiska sekreterare 

 



8 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0403-3 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare : Anmodan att utse representanter förbundsfullmäktige 2023-2026

 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

 

 

 

 Kommunfullmäktige i Norrvattens 

medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2022-08-15 Håkan Falk 

Diarienummer Projektnummer 

NV2022-081  

Val av ledamöter och ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för 

mandatperioden 2023 - 2026 

Norrvattens medlemskommuner ska utse ledamöter och ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige inför kommande mandatperiod 2023 – 2026.  

Antalet ledamöter och ersättare beräknas enligt § 4 i Norrvattens förbundsordning.  

Medlemskommunerna ska därför utse ledamöter och ersättare till det antal som anges i 

tabellen på sida 2 till Norrvattens nya förbundsfullmäktige samt fastställa i vilken ordning 

ersättarna ska tjänstgöra.  

Observera för att vara valbar till förbundsfullmäktige måste personen vara ledamot eller 

ersättare i kommunfullmäktige enligt kommunallagen (2017:725) 9 kap. 7 §.  

Enligt Norrvattens förbundsordning sammanträder nya förbundsfullmäktige i december 

månad för att nya förbundsfullmäktige ska kunna förrätta val av förbundsfullmäktiges 

presidium, förbundsstyrelse, revision och valberedning.  

Därför behöver de nyvaldas kontaktuppgifter (namn, parti, adress, e-postadress) vara 

Norrvattens kansli tillhanda senast den 2 december 2022. 

  



8 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0403-3 Val av tre ledamöter och tre ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023 - 2026 samt val av inträdesordning för ersättare : Anmodan att utse representanter förbundsfullmäktige 2023-2026

Norrvatten 2 (2) 

  
 

 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 
Kommun Antal ledamöter i 

förbundsfullmäktige 
2023 – 2026 

Antal ersättare i 
förbundsfullmäktige 
2023 – 2026  

Danderyd 3 3 
Järfälla 7 7 
Knivsta 2 2 
Norrtälje 3 3 
Sigtuna 3 3 
Sollentuna 5 5 
Solna 6 6 
Sundbyberg 4 4 
Täby 4 4 
Upplands-Bro 3 3 
Upplands Väsby 3 3 
Vallentuna 3 3 
Vaxholm 2 2 
Österåker 3 3 

Summa: 51 ledamöter 51 ersättare 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Norrvatten 

 

 

 

Mikael Jensen Håkan Falk 

Ordförande förbundsfullmäktige VD 

 

 



9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0484-2 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare : Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-16 KS 22/0484  

Kommunfullmäktige 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 
mandatperioden 2022-2026, samt val av 
inträdesordning för ersättare 

Förslag till beslut 

1. Till ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige utses XX, XX och XX. 

2. Till ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige utses XX, XX och XX. 

3. Vid ledamots frånvaro ska ersättare kallas in enligt följande ordning: 

XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Som medlem i Käppalaförbundet ska Upplands-Bro kommun utse tre 

ledamöter och tre ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige. Valet ska ske 

samma år som valet till kommunfullmäktige och ska förrättas av de nya 

fullmäktigeförsamlingarna i respektive medlemskommun. Käppalaförbundets 

nya fullmäktige sammanträder första gången den 13 december 2022.  

Vid valet av ersättare ska även inträdesordning beslutas. 

Endast ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan väljas som ledamot 

eller ersättare i kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022. 

 Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 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.  



9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0484-2 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare : Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-09-16 KS 22/0484 

 
 

Bilagor 

1. Skrivelse från Käppalaförbundet inkommen den 23 augusti 2022. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Käppalaförbundet 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0484-2 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare : Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2023-2026.pdf



9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0484-2 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare : Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2023-2026.pdf



9 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare - KS 22/0484-2 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige mandatperioden 2022-2026, samt val av inträdesordning för ersättare : Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige 2023-2026.pdf



 

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (10)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

§ 130 Revidering av reglemente för arvode 
och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 
2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0144 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar fullmäktigeberedningens förslag till revidering av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun för mandatperiod 2022–2026 med följande 

förändringar: 

1. Det fasta årsarvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika 

oppositionsråd 1, uppgår till 100% av KSO 

2. KSO erhåller utöver sitt fasta årsarvode ett påslag om 10% 

3. Maxtaket för hur mycket en förtroendevald kan få i fasta arvoden 

uppgår till 110% av KSO 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Fullmäktigeberedningen för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun (”fullmäktigeberedningen”) har till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I 

översynen ska det även ingå att se över regler för kommunalt partistöd i 

Upplands-Bro kommun (se § 4 i Reglemente för fullmäktigeberedning för 

arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 

partistöd i Upplands-Bro kommun, ”arvodesreglementet”).  

Den 15 februari 2022 beslutade fullmäktigeberedningen att ge 

kommunledningskontoret i uppdrag att revidera arvodesreglementet i enlighet 

med ett antal principer. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige det 

reviderade arvodesreglementet i enlighet med fullmäktigeberedningens förslag.   



 

PROTOKOLLSUTDRAG 4 (10)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Den 13 oktober 2022 gav fullmäktigeberedningen kommunledningskontoret i 

uppdrag att på nytt bereda en revidering av arvodesreglementet efter de behov 

som funnits och presenterats i ett utskickat förslag från allianspartierna.  

I det utskickade förslaget som ligger till grund för revideringen framgick 

följande principer: 

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 

för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6 

% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att 

oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets 

arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO. 

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika. 

3. Gruppledarpott kvarstår. 

4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår. 

Kommunledningskontoret har reviderat arvodesreglementet samt bilaga 1 i 

enlighet med dessa principer. Alla ändringar är rödmarkerade i de bilagda 

dokumenten. Vid beslut om antagande av det reviderade arvodesreglementet 

tas ändringsmarkeringar bort och dokumentet publiceras i kommunens 

författningssamling. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

• Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 13 oktober 2022 

• Reviderat reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Bilaga 1 till reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Utskickat underlag för revidering med poster och arvoden (Excel-fil) 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 

2022, § 88 ”Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperioden 2022–

2026” Dnr KS 22/0144 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar fullmäktigeberedningens förslag till revidering av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun för mandatperiod 2022–2026. 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 5 (10)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-19 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Martin Normark (L) yrkar för Alliansens räkning bifall till liggande förslag 

med följande förändringar: 

4. Det fasta årsarvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika 

oppositionsråd 1, uppgår till 100% av KSO 

5. KSO erhåller utöver sitt fasta årsarvode ett påslag om 10% 

6. Maxtaket för hur mycket en förtroendevald kan få i fasta arvoden 

uppgår till 110% av KSO 

Beslutsgång 

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

med Martin Normarks (L) ändringsförslag och finner att Kommunstyrelsen 

beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 

• Personalavdelningen 

 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Ekroth 
Chefsjurist 
Kommunledningskontoret  
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2022-10-14 KS 22/0144  

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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Revidering av reglemente för arvode och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 
2022 - 2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar fullmäktigeberedningens förslag till revidering av 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Upplands-Bro kommun för mandatperiod 2022–2026. 

Sammanfattning 
Fullmäktigeberedningen för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun (”fullmäktigeberedningen”) har till 
uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I 
översynen ska det även ingå att se över regler för kommunalt partistöd i 
Upplands-Bro kommun (se § 4 i Reglemente för fullmäktigeberedning för 
arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt 
partistöd i Upplands-Bro kommun, ”arvodesreglementet”).  

Den 15 februari 2022 beslutade fullmäktigeberedningen att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att revidera arvodesreglementet i enlighet 
med ett antal principer. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige det 
reviderade arvodesreglementet i enlighet med fullmäktigeberedningens förslag.   

Den 13 oktober 2022 gav fullmäktigeberedningen kommunledningskontoret i 
uppdrag att på nytt bereda en revidering av arvodesreglementet efter de behov 
som funnits och presenterats i ett utskickat förslag från allianspartierna.  

I det utskickade förslaget som ligger till grund för revideringen framgick 
följande principer: 

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 
för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6 
% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att 
oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets 
arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-10-14 KS 22/0144 

 
 

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika. 
3. Gruppledarpott kvarstår. 
4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår. 

Kommunledningskontoret har reviderat arvodesreglementet samt bilaga 1 i 
enlighet med dessa principer. Alla ändringar är rödmarkerade i de bilagda 
dokumenten. Vid beslut om antagande av det reviderade arvodesreglementet 
tas ändringsmarkeringar bort och dokumentet publiceras i kommunens 
författningssamling. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

• Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 13 oktober 2022 

• Reviderat reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Bilaga 1 till reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

• Utskickat underlag för revidering med poster och arvoden (Excel-fil) 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 
2022, § 88 ”Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperioden 2022–
2026” Dnr KS 22/0144 

Ärendet 

Bakgrund 
Fullmäktigeberedningen har till uppgift att inför varje ny mandatperiod 
genomföra en översyn av arvodesreglementet. I översynen ska det även ingå att 
se över regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (se § 4 i 
Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun, 
”arvodesreglementet”).  

Den 18 december 2019 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. Syftet 
med det nya reglementet var att samla och förtydliga de då olika bestämmelser 
om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som tillämpades i 
ett samlat reglemente.  

Den 15 februari 2022 beslutade fullmäktigeberedningen att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att revidera arvodesreglementet i enlighet 
med ett antal principer. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige det 
reviderade arvodesreglementet i enlighet med fullmäktigeberedningens förslag.   



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-10-14 KS 22/0144 

 
 

Den 13 oktober 2022 gav fullmäktigeberedningen kommunledningskontoret i 
uppdrag att på nytt bereda en revidering av arvodesreglementet efter de behov 
som funnits och presenterats i ett utskickat förslag från allianspartierna.  

I detta underlag som ligger till grund för revideringen framgick följande 
principer: 

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 
för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6 
% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att 
oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets 
arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO. 

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika. 
3. Gruppledarpott kvarstår. 
4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår. 

Kommunledningskontoret har reviderat bilagan till arvodesreglementet i 
enlighet med dessa principer. Alla ändringar är rödmarkerade i det bilagda 
dokumentet. Vid beslut om antagande av det reviderade arvodesreglementet tas 
ändringsmarkeringar bort och dokumentet publiceras i kommunens 
författningssamling. 

Barnperspektiv 
Det är en förutsättning för att det demokratiska systemet i vårt samhälle ska 
fungera att människor ska ha en ekonomisk möjlighet att engagera sig som 
förtroendevalda. En viktig beståndsdel i vårt demokratiska system är 
transparensen kring hur våra skattemedel fördelas. Genom reglementet för 
arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun stärks förtroendet för de förtroendevalda och för den kommunala 
förvaltningen. Att växa upp i ett samhälle där det finns förtroende och 
transparens gentemot det offentliga gynnar alla kommuninvånare, särskilt barn 
och unga. 

Kommunledningskontoret  
 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 
1. Reviderat reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. 
2. Bilaga 1 till reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-10-14 KS 22/0144 

 
 

3. Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 13 oktober 2022. 
4. Utskickat underlag för revidering med poster och arvoden (excel-fil) 
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022, 

§ 88 ”Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperioden 2022–
2026” Dnr KS 22/0144 

Beslut sänds till 
• Samtliga nämnder 
• Personalavdelningen 
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Reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12–18 §§, 
kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar, 
nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl. 
Bestämmelserna gäller även för ledamöter och ersättare som företräder 
nyttjarna i självförvaltningsorgan. Överförmyndare jämställs i detta reglemente 
med ordförande i verksamhetsnämnd. 

1.2 Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda 
Med heltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar hela sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som 
ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.  

Omfattningen av förtroendemannauppdraget sker genom att jämföra årsarvodet 
för den förtroendevalde med årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande 
(KSO).  

Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs- eller yrkesverksamhet 
högst i den omfattning som utgör mellanskillnaden mellan uppdragets 
omfattning och heltid.  

Med heltidsarvoderad jämställs förtroendevald med två eller flera 
deltidsarvoden, vilka sammanräknade uppgår till ett heltidsarvode. 

Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har 
deltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 procent av arvodet för 
KSO. 

1.3 Storleken på arvoden och ersättningar 
Arvoden och ersättningar utgår med det belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag. 
Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp även för 
uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för förtroendevalda baseras på 
följande principer: 

• Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för KSO. 
Årsarvodet för KSO motsvarar 111 % av årsarvodet för en 
riksdagsledamot. 
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• Ordförande i verksamhetsnämnder och styrelseutskott arvoderas med 
20 % av arvodet för KSO. 

• Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och styrelseutskott 
arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 
respektive nämnd/utskott. 

• Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott 
arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 
respektive nämnd/utskott. 

• Övriga årsarvoden motsvarar andelar av årsarvodet för KSO i enlighet 
med bilaga 1. 

• Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med 
utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot. 

• Övriga årsarvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån 
andel av arvodet för KSO. 

• Övriga ersättningar, förutom schablonbelopp, motsvarar andelar av 
prisbasbelopp. 

• Schablonbelopp är beräknade utifrån vad som anges i bilaga 1. 
Nivåerna justeras i januari varje år och följer de nivåer som vid tiden är 
gällande för de faktorer som beloppen är baserade på. 

• Andelar avrundas till två decimaler. 

• Arvoden och ersättningar i kronor avrundas till närmaste heltal. 

1.4 Särskilt om kommunalråd 
Kommunalråd som inte är KSO eller vice KSO arvoderas med ett fast 
kommunalrådsårsarvode om 40% av KSO. I detta kommunalrådsarvode ingår 
ett uppdrag som ordförande i verksamhetsnämnd eller utskott. Om 
kommunalrådet har ytterligare uppdrag, utöver en ordförandepost i en nämnd 
eller utskott, utgår ersättning i enlighet med detta reglemente och bilaga 1. 

2 Arvoden 

2.1 Årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med 
de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga 1.  

Ledamöter i styrelsens, nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta 
årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunfullmäktige genomförs.  

Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
(presidiet) täcker följande aktiviteter: 

a) förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 
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b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,  

c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

d) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, 

e) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

f) besiktning eller inspektion, 

g) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

h) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 

i) ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten, 
j) kontakter med allmänheten per telefon, e-post, brev och besök, 
k) möten med föreningslivet och olika intressegrupper, 
l) uppvaktningar och representation, 
m) beslutsfattande enligt delegation eller reglemente, 
n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och/eller vice 

ordförande. 
 

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen 
arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut 
upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen 
arvode från och med nästkommande kalendermånad. 

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två månader, ska 
arvodet för tiden därefter minskas i motsvarande mån som frånvaron pågår. 

Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden 
besluta att annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på 
detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den 
frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett. 

Om förändring av årsarvode sker, utöver den uppräkning av belopp som sker 
varje år i januari månad, behåller förtroendevald årsarvode enligt äldre 
bestämmelser till och med utgången av kalendermånaden då de nya 
bestämmelserna antogs. 

2.2 Sammanträdesarvode 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare och andra 
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvode utgår, för varje sammanträde som den förtroendevalde 
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Tillämpningsanvisning 

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 betalas grundarvode ut 
för timmen mellan kl. 15.00 och 16.00. Ett helt timarvode betalas ut för 
timmen mellan kl. 16.00 och 17.00. Ett halvt timarvode betalas ut för den 
påbörjade halvtimmen mellan kl. 17.00 och 17.20. 
 

deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen är beroende 
av sammanträdets längd och den förtroendevaldes närvaro. 

Sammanträdesarvode utgår för:  
a. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas 
sammanträden, 

b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper, som tillsätts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
eller nämnd, 

c. protokollsjustering,  

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs, utbildning eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget, 

e. förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,  

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, 

i. presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

j. besiktning eller inspektion, 

k. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

l. aktiviteter som ingår i uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige. 

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett 
grundarvode för den första timmen av tjänstgöringen och därefter ett halvt 
timarvode per påbörjad halvtimme. Grundarvode avser täcka tid för 
förberedelse och inläsning inför sammanträdet. 
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Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten c) med  

- ett helt timarvode oavsett hur lång tid justeringen tar, om särskild tid 
och plats för detta beslutats.  

- Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.  

För övriga punkter utgår ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme om inget 
annat framgår av särskilt beslut. 
För deltagande i aktivitet enligt punkten d) krävs protokollfört beslut i styrelse, 
nämnd eller utskott alternativt delegationsbeslut enligt exempelmall i bilaga 2. 
För kurser, konferenser och resor med mera ska deltagare återrapportera 
resultatet. Av beslutet ska det framgå om arvode utgår eller ej för aktiviteten. 
För de fall att arvode utgår ersätts den förtroendevalde med ett fast belopp 
enligt följande: 

- För halvdag (aktiviteter upp till fyra timmar) 

- För heldag (aktiviteter över fyra timmar) 

Belopp framgår av bilaga 1. 

Rätten till sammanträdesarvode för förtroendevalda med årsarvode begränsas 
enligt vad som anges i punkten 2.1. 

2.2.1 Begränsningar 
Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala 
årsarvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode. 
Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte 
rätt till sammanträdesarvode.  

Arvoden för kommunfullmäktigesammanträden utgår alltid och samordnas 
därmed ej med övriga arvoden.   

Ersättning utgår med totalbelopp, inklusive reseersättning, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar, för maximalt belopp 
motsvarande åtta timarvoden/dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska 
då framgå av protokollfört beslut alternativt delegationsbeslut. 
För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode. 

2.3 Gruppledararvode 
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige, för särskilda uppdrag i 
anslutning till partiarbetet (gruppledararvode).  

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1. 

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i 
kommunfullmäktige. Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller 
enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 3. 
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2.4 Ersättning till partier i opposition 
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i den 
politiska ledningen. Ersättningen utgår antingen i form av en oppositionspott 
eller som ett arvode till oppositionsrådet.  

I vilken form och till vilken nivå respektive oppositionsparti erhåller ersättning 
framgår av bilaga 1. 

Respektive partis del av ersättningen utbetalas till gruppledare eller enligt 
skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 4. 

2.5 Politiska sekreterare 
Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst 
belopp/mandat i kommunfullmäktige. Ersättning utgår för minst tre mandat och 
högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än 
tolv mandat. Ersättningen utbetalas till utsedd politisk sekreterare eller enligt 
mall som följer av bilaga 5. 

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1. 

3 Ersättningar 

3.1 Resekostnadsersättning 
Resor ska ske i enlighet med kommunens resepolicy. 

Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för 
förtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag 
om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken 
sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa. 

Om flera sammanträden hålls i anslutning till varandra ska sammanträdena i 
arvodeshänseende betraktas som ett sammanträde som berättigar till 
reseersättning en gång.  

Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp enligt bilaga 
1. 

Ersättning för resa med kollektivtrafiken ersätts med schablonbelopp enligt 
bilaga 1. 

För heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer 
från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil. Om 
resan påbörjas från årsbostaden och den sträckan blir kortare än om avståndet 
räknas från kommunhuset gäller det kortare avståndet från bostaden. 

3.2 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget 
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga 1. Ersättning 
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med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg 
som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger 
sammanträdesarvode.  

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse 
eller av jordbruksfastighet. 

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till 
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. 

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.3 Förlorad pensionsförmån 
Särskild ersättning i form av ett pensionstillägg kan utges till förtroendevald 
vars tjänstepension i anställningen konstateras ha minskat på grund av det 
kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.4 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock 
högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad semesterförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.5 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning betalas ut till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget 
och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande.  

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1. 

3.6 Barntillsynskostnader 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn 
av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12) 
år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. 

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar) och ej heller för tid, då 
barnet vistas i sin ordinarie förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1. 
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Tillämpningsanvisning 

Ersättning betalas ut efter att intyg som styrker inkomstbortfallet/kostnaden 
inkommit. 

3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller person som är långvarigt 
sjuk 

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende person 
med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk, som den 
förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna 
föranletts av det kommunala förtroendeuppdraget. 

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar). 

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1. 

 

 

 

 

4 Övriga förmåner 

4.1 Grupplivskydd1 
Deltidsarvoderad förtroendevald – som inte omfattas av 
tjänstegrupplivförsäkring i den egna anställningen – liksom heltidsarvoderad 
tillförsäkras grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen 
tecknar en särskild grupplivförsäkring i KPA Livförsäkring AB. 

4.2 Omställningsstöd och pension2 
Förtroendevald omfattas av bestämmelser om omställningsstöd och pension 
OPF-KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäktiges beslut den 11 juni 
2014 § 81.  

4.3 Föräldraledighet 
För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald, som är tjänstledig med 
föräldrapenning, utgår ersättning enligt gällande bestämmelser för kommunens 
anställda.  

5 Övriga bestämmelser 

5.1 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning ska den förtroendevalde utöver vad som framgår i detta 
reglemente på begäran styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 

 

1 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats 
2 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats 
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kostnader ska anmälas till fullmäktiges, styrelsens eller nämndens sekreterare 
eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

5.2 Preskriptionstider 
Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

5.3 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 

5.4 Utbetalning 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga arvoden och 
ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens 
ordinarie löneutbetalning för de anställda. 

 

6 Bilagor 
 

Reglementet innehåller följande bilagor: 

1. Fastställda belopp 

2. Mallexempel delegationsbeslut (publiceras ej, tillhandahålls av 
kansliavdelningen) 

3. Blankett utbetalning gruppledararvode (publiceras ej, tillhandahålls av 
kansliavdelningen) 

4. Blankett utbetalning ersättning till partier i opposition (publiceras ej, 
tillhandahålls av kansliavdelningen) 

5. Blankett utbetalning ersättning till politiska sekreterare (publiceras ej, 
tillhandahålls av kansliavdelningen) 
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1 Inledning 
 

Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) som motsvarar 111 % av årsarvodet för riksdagsledamot. Övriga 
arvoden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO i enlighet med tabeller 
nedan. 

 
Årsarvode riksdagsledamot 858 000 
111 % av årsarvode för riksdagsledamot 952 380 
Prisbasbelopp 48 300  

2 Fasta kommunala 
årsarvoden  

Vad som i tabellen framkommer avseende verksamhetsnämnd och 
styrelseutskott avser samtliga av kommunfullmäktige inrättade 
verksamhetsnämnder och samtliga av kommunstyrelsen inrättade utskott. 

 
Förtroendevald/Förtroendeuppdrag 

 

Procentandel 
av KSO:s 
arvode 

Årsarvode, 
belopp 

 
Kommunfullmäktiges ordförande 4 38 095 
Kommunfullmäktiges vice ordförande  1,6 15 238 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande  1,6 15 238 
Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 1,6 15 238 
Förtroendevald revisor 4 38 095 
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 1 100 952 380 
Kommunstyrelsens vice ordförande, kommunalråd 2 40 380 952 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd 
1 

75 
714 285 

Valnämndens ordförande under valår 4 38 095 
Valnämndens vice ordförande under valår 50 % av ordf. 15 238 
Ordförande i verksamhetsnämnd  20 190 476 
Vice ordförande i verksamhetsnämnd  50 % av ordf. 95 238 
2:e vice ordförande i verksamhetsnämnd 50 % av ordf. 95 238 
Ordförande i styrelseutskott  20  190 476 
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3 Övriga kommunala 
arvoden och ersättningar 

 

Vice ordförande i styrelseutskott 50 % av ordf. 95 238 
2:e vice ordförande i styrelseutskott 50 % av ordf. 95 238 
Överförmyndare 11 104 762 
Överförmyndares ersättare 1,3 12 381 
Kommunalråd 3 (annan än KSO och vice KSO) 40 380 952 
Kommunalråd 4 (annan än KSO och vice KSO) 40 380 952 
Oppositionsråd 2 Sverigedemokraterna 6 per mandat 400 000 
Oppositionspott för Vänsterpartiet 6 per mandat 228 571 
Oppositionspott för Miljöpartiet 6 per mandat 57 143 

Ersättning/arvode Förklaring Belopp i kronor 

Sammanträdesarvode, timarvode 
Motsvarar 0,38 % av 
prisbasbelopp 

184 

Sammanträdesarvode, grundarvode 
Motsvarar 2 
timarvoden 

367 

Arvode vid kurser, utbildningar mm halvdag 
Motsvarar 4 
timarvoden 

734 

Arvode vid kurser, utbildningar mm heldag 
Motsvarar 8 
timarvoden 

1468 

Gruppledararvode/parti 
Motsvarar 4,5 
prisbasbelopp  

217 350 

Ersättning till politiska sekreterare/mandat i KF 
(ersättning utgår för minst 3 mandat, max 12 
mandat) 

Motsvarar 77 % av 
prisbasbelopp 
 

37 191 

Reseersättning egen bil/mil 
Enligt Skatteverkets 
schablon 

19 

Ersättning för parkering inom Upplands-Bro 
 
 
 

Utifrån ett 
sammanträde på tre 
timmar och att 
kostnaden för 
parkering i Upplands-
Bro är 5 kr/timme 
med fri parkering 
första timmen. 

10 



Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 

 
 

Sid 5 av 6 
 

  

Ersättning för resa med kollektivtrafik 
 

Utifrån kostnaden för 
en resa ToR med SL 
med enkelbiljett. 

78 

Schablonersättning förlorad arbetsinkomst 

Utifrån SCB:s statistik 
om medellön i 
Sverige år 2018 och 
försäkringskassans 
beräkning av 
årsarbetstid för 
heltidsarbete utgör 
schablonen 3/4 av 
värdet. 

156 

Funktionsnedsatt förtroendevalda särskilda 
kostnader/timme 

Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

101 

Barntillsynskostnader/timme 
Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

101 

Maxbelopp/dag för kostnader för vård och tillsyn 
av person med funktionsnedsättning (ersätts 
med faktiskt kostnad upp till maxbelopp) 

Motsvarar 2,5 % av 
prisbasbelopp 
 

1208 



Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 

 
 

Sid 6 av 6 
 

4 Årsarvoden i kommunala 
bolag  

Rekommendationen är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer 
som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga 
att vice ordförande arvoderas med 50 % av årsarvodet för ordförande och andra vice 
arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande. 

4.1 Rekommenderade årsarvoden  

 

4.2 Rekommendationer om begränsningar 
Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns 
en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta 
arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.  

Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, 
överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de 
årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO. 

 

 

 

 

Upplands-Bro Kommunföretag AB   

Ordförande  
Motsvarar 10 % av 
arvode för KSO 95 238 

Vice ordförande 50 % av ordf. 47 619 
Andre vice ordförande 50 % av ordf. 47 619 
AB Upplands-Brohus   

Ordförande 
Motsvarar 12,8 % av 
arvode för KSO 121 905 

Vice ordförande 50 % av ordf. 60 952 
Andre vice ordförande 50 % av ordf. 60 952 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB   

Ordförande 
Motsvarar 7,2 % av 
arvode för KSO 68 571 

Vice ordförande 50 % av ordf. 34 286 
Andre vice ordförande 50 % av ordf. 34 286 
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MINNESANTECKNINGAR 1 (2)  

 Fullmäktigeberedningen Sammanträdesdatum: 

2022-10-13 

 

Plats och tid Digitalt via Teams 2022-10-13 kl 09.00- 09.50 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Andreas Åström (M), ordförande 

Karl-Erik Lindholm (KD), vice 
ordförande 

Annika Falk (S), andre vice ordförande 

Martin Normark (L) 

Lisa Edwards (C) 

Katarina Olofsson (SD) 

Erik Karlsson (V) 

 

 Claus Dürhagen (MP) 

Övriga deltagare Sara Lauri, kanslichef 

Katarina Ekroth, chefsjurist  

 
 

 

Dessa anteckningar skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare i 

fullmäktigeberedningen. Anteckningarna diarieförs. 
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MINNESANTECKNINGAR 2 (2) 

Fullmäktigeberedningen Sammanträdesdatum: 

2022-10-13 

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 

Reglemente för arvode och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun  

Dnr KS 22/0144 

Fullmäktigeberedningen föreslår 

Fullmäktigeberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att bereda en 
revidering av arvodesreglementet i enlighet med utskickat förslag från 

allianspartierna. Uppdraget ska redovisas direkt till kommunstyrelsen och inte 
till fullmäktigeberedningen.  

I utskickat förslag framgår följande principer: 

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 
för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6

% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att
oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets
arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO.

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika.
3. Gruppledarpott kvarstår.

4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet delar inte förslaget i sin helhet och 
lämnar förslag på förbättringar till nästa fullmäktigeberedning.  

Socialdemokraterna föreslår att även Socialdemokraterna ska ha 6% per 

mandat samt att nuvarande regler om ersättningar för förste och andre ersättare 

skall gälla, dvs 40 % av ordförandearvodet för första vice ordförande samt 50 

% av ordförandearvodet för andre vice ordförande. Detta ska gälla i alla 

nämnder och utskott. 

Övrigt 

Vid mötet fördes en dialog om förslaget. 

Kommunledningskontoret fick en fråga om arvodena är pensionsgrundande 

och bekräftar att så är fallet. Bestämmelser OPF-KL18 biläggs anteckningarna. 



Mandatperioden 2022-2026, Kostnadsläge 2022

Årsarvode
Kommunfullmäktiges ordförande 38 095 Ökning från 3 till 4% av KSO
1:e vice ordförande majoritet 15 238 Ökning från 1,2 till 1,6% av KSO
vice ordförande opposition 15 238 Ökning från 1,2 till 1,6% av KSO
Valberedningens ordförande 15 238 Ökning från 1,2 till 1,6% av KSO
Förtroendevald revisor 8 st 304 760 Ny nivå 38 095/revisor Ökning från 3 till 4% av KSO
Kommunstyrelsens ordförande 952 380
Kommunstyrelsens 1e vice ordförande 380 952 40% av KSO
Kommunstyrelsens 2e vice ordförande oppositionsråd 714 285 Ökning från 50 till 75% av KSO
Oppositionsråd 2 SD 400 000 Oppositionspott 6% av KSO per mandat
Valnämndens ordförande 38 095 Ökning från 3 till 4% av KSO
Valnämndens vice ordförande 15 238 Ökning från 1,2 till 1,6% av KSO
Utbildningsnämnd ordförande 190 476 20% av KSO
Utbildningsnämnd  vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Utbildningsnämnd  2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Gymnasie, näringsliv ordförande 0 20% av KSO, Särskilt utpekad nämnd för kommunalråd, ordförandearvode utgår ej
Gymnasie, näringsliv vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Gymnasie, näringsliv 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Bygg- och miljönämndens ordförande 190 476 20% av KSO
Bygg- och miljönämndens 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Bygg- och miljönämndens 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 0 20% av KSO, Särskilt utpekad nämnd för kommunalråd, ordförandearvode utgår ej
Kultur- och fritidsnämndens 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Kultur- och fritidsnämndens 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Tekniska nämndens ordförande 190 476 20% av KSO
Tekniska nämndens 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Tekniska nämndens 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Socialnämndens ordförande 190 476 20% av KSO
Socialnämndens 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Socialnämndens 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Äldrenämndens ordförande 190 476 20% av KSO
Äldrenämndens 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Äldrenämndens 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Samhällsbyggnadsutskott ordförande 0 20% av KSO, Särskilt utpekat utskott för kommunalråd, ordförandearvode utgår ej
Samhällsbyggnadsutskott 1e vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Samhällsbyggnadsutskott 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Trygghetsutskott ordförande 0 20% av KSO, Särskilt utpekat utskott för kommunalråd, ordförandearvode utgår ej
Trygghetsutskott vice ordförande 95 238 Ökning från 40 till 50% av ordförande
Trygghetsutskott 2e vice ordförande 95 238 50% av ordförande
Miljö och energiutskott ordförande 190 476 Nytt utskott
Miljö och energiutskottt vice ordförande 95 238 Nytt utskott, 50% av ordförande
Miljö och energiutskott vice ordförande 95 238 Nytt utskott, 50% av ordförande
Överförmyndare 104 762 11% av KSO
Överförmyndares ersättare 12 381 1,3% av KSO
Kommunalråd 3 380 952 40% av KSO
Kommunalråd 4 380 952 40% av KSO
Oppositionspott för V 228 571 Oppositionspott 6% av KSO per mandat
Oppositionspott för MP 57 143 Oppositionspott 6% av KSO per mandat
Summa politiska uppdrag 7 101 896
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PROTOKOLLSUTDRAG 40 (63)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

§ 88     Reglemente för arvode och 
            ekonomiska ersättningar till 
            förtroendevalda i Upplands-Bro 
            kommun inför mandatperiod 2022–2026 
 Dnr KS 22/0144 

Beslut 

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  
 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 
2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 
eftersträvas.  

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun. 

I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den 

nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun.  

Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av 

reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska 

beredningen lämna förslag till ändringar genom en skriftlig redovisning. Om 

fullmäktigeberedningen efter sin översyn anser att det inte finns något behov 

av revideringar av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda ska även detta redovisas skriftligen.  

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att ge kommun-

ledningskontoret i uppdrag att genomföra en jämförelse och analys av ekonomi 

för år 2017, 2019, 2020/2021 samt att undersöka med närliggande kommuner i 

länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas.  



1 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 - KS 22/0144-6 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022 - Reglemente för arvode och ek....pdf

 

PROTOKOLLSUTDRAG 41 (63)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

Fullmäktigeberedningen beslutade den 27 april 2022 att föreslå kommun-

fullmäktige anta reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod 

med beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

Kommunledningskontorets bedömning 

På uppdrag av fullmäktigeberedningen har kommunledningskontoret 

genomfört utredningar som har legat till grund för fullmäktigeberedningens 

förslag till beslut. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022.  

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 27 april 2022. 

 Utredning fullmäktigeberedningen den 15 mars 2022 med 
kompletteringar. 

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 29 mars 2022 

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022. 

 Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i Upplands-Bro kommun med ändringsmarkeringar. 

 Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  
 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 
2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 
eftersträvas.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 42 (63)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Juridikenheten 
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MINNESANTECKNINGAR 1 (2)  

 Fullmäktigeberedningen Sammanträdesdatum: 

2022-10-13 

 

Plats och tid Digitalt via Teams 2022-10-13 kl 09.00- 09.50 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Andreas Åström (M), ordförande 

Karl-Erik Lindholm (KD), vice 
ordförande 

Annika Falk (S), andre vice ordförande 

Martin Normark (L) 

Lisa Edwards (C) 

Katarina Olofsson (SD) 

Erik Karlsson (V) 

 

 Claus Dürhagen (MP) 

Övriga deltagare Sara Lauri, kanslichef 

Katarina Ekroth, chefsjurist  

 
 

 

Dessa anteckningar skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare i 

fullmäktigeberedningen. Anteckningarna diarieförs. 



10 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 - KS 22/0144-6 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 : Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 13 oktober 2022

  

MINNESANTECKNINGAR 2 (2)  

 Fullmäktigeberedningen Sammanträdesdatum: 

2022-10-13 

 

 

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 
 
 

 

Reglemente för arvode och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun  
 Dnr KS 22/0144 

Fullmäktigeberedningen föreslår  

 

Fullmäktigeberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att bereda en 
revidering av arvodesreglementet i enlighet med utskickat förslag från 

allianspartierna. Uppdraget ska redovisas direkt till kommunstyrelsen och inte 
till fullmäktigeberedningen.  

I utskickat förslag framgår följande principer:  

1. Nuvarande modell för beräkning av oppositionspott tas bort. Ny modell 
för beräkning innebär att partier i opposition har en oppositionspott på 6 

% av årsarvode för KSO per mandat. För Socialdemokraterna gäller att 
oppositionspott uteblir och ersätts av en höjning av oppositionsrådets 
arvode från 50 % till 75 % av årsarvode för KSO. 

2. Alla nämnder och utskott arvoderas lika. 
3. Gruppledarpott kvarstår. 

4. Beräkningsmodell för politiska sekreterare kvarstår. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet delar inte förslaget i sin helhet och 
lämnar förslag på förbättringar till nästa fullmäktigeberedning.  

Socialdemokraterna föreslår att även Socialdemokraterna ska ha 6% per 

mandat samt att nuvarande regler om ersättningar för förste och andre ersättare 

skall gälla, dvs 40 % av ordförandearvodet för första vice ordförande samt 50 

% av ordförandearvodet för andre vice ordförande. Detta ska gälla i alla 

nämnder och utskott. 
Di 

Övrigt 

Vid mötet fördes en dialog om förslaget.  

 

Kommunledningskontoret fick en fråga om arvodena är pensionsgrundande 

och bekräftar att så är fallet. Bestämmelser OPF-KL18 biläggs anteckningarna.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 40 (63)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

§ 88     Reglemente för arvode och 
            ekonomiska ersättningar till 
            förtroendevalda i Upplands-Bro 
            kommun inför mandatperiod 2022–2026 
 Dnr KS 22/0144 

Beslut 

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  
 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 
2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 
eftersträvas.  

Sammanfattning 

Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en 

fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun. 

I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den 

nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till 

uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintligt 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Upplands-Bro kommun.  

Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av 

reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska 

beredningen lämna förslag till ändringar genom en skriftlig redovisning. Om 

fullmäktigeberedningen efter sin översyn anser att det inte finns något behov 

av revideringar av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda ska även detta redovisas skriftligen.  

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att ge kommun-

ledningskontoret i uppdrag att genomföra en jämförelse och analys av ekonomi 

för år 2017, 2019, 2020/2021 samt att undersöka med närliggande kommuner i 

länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 41 (63)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

Fullmäktigeberedningen beslutade den 27 april 2022 att föreslå kommun-

fullmäktige anta reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod 

med beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

Kommunledningskontorets bedömning 

På uppdrag av fullmäktigeberedningen har kommunledningskontoret 

genomfört utredningar som har legat till grund för fullmäktigeberedningens 

förslag till beslut. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022.  

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 27 april 2022. 

 Utredning fullmäktigeberedningen den 15 mars 2022 med 
kompletteringar. 

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 29 mars 2022 

 Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022. 

 Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i Upplands-Bro kommun med ändringsmarkeringar. 

 Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med 

beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.  

2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.  

 
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den 

politiska ledningen tas bort.  
 

4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på 

nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 
2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av 

kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska 
eftersträvas.  



10 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 - KS 22/0144-6 Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022 - 2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022 - Reglemente för arvode och ek....pdf
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-06-15 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Juridikenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Samuel Eketorp 

   

Mark- och naturenheten  

   

Samuel.Eketorp@upplands-bro.se 

2022-09-26 KS 22/0259  

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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Väghållarskap Kronogårdsvägen  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 
övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 
vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 
överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 
upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 
om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 

Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att godkänna återrapportering avseende framtagande av 

kostnadsunderlag för att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt 

övertagande av väghållarskap av Kronogårdsvägen. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Vägen utgör idag enskild egendom och försörjer ett antal privatägda fastigheter 

samt båtklubben Arkens arrendeområde. Ytterligare hamnområden kan i 

framtiden komma att utvecklas intill det befintliga vilket innebär att området 

utgör ett kommunalt intresse till vilket tryggad vägförsörjning är nödvändig för 

kommunens medborgare. Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-09-26 KS 22/0259 

 
 

ledamotsinitiativ till Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att 

Samhällsbyggnadschefen gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för 

att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt att överföra 

Kronogårdsvägen till kommunalt väghållarskap. Kostnader för att omedelbart 

vidta åtgärder på en prioriterad sträcka av särskilt dåligt skick bedöms uppgå 

till 2 miljoner kronor. Vägen i sin helhet bedöms kosta 7 miljoner kronor att 

åtgärda. Ägandekostnader bedöms uppgå till 450 tusen kronor årligen. 

Eftersom vägen är enskild egendom är det nödvändigt med en 

fastighetsrättsligt hållbar överföring av väghållarskapet och vägrättigheten. 

Överenskommelser om detta med vägens samtliga nuvarande ägare behöver 

vara träffade innan vägförbättringsåtgärder kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 

Ärendet 

Återrapportering av kostnader och förutsättningar att vidta nödvändiga 

vägförbättringsåtgärder samt att överta väghållarskapet.   

Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett ledamotsinitiativ till 

Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att Samhällsbyggnadschefen 

gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för att vidta nödvändiga 

vägförbättringsåtgärder samt att överföra Kronogårdsvägen till kommunalt 

väghållarskap. 

Rättsliga förutsättningar för övertagande av väghållarskapet 

Vägen utgör idag enskild väg som består dels av gemensamhetsanläggningarna 

Skälby GA:2 och Kungsängens-Ålsta GA:1, dels en sträcka belägen på 

fastigheten Aspvik 1:1, utan någon servitutsrättighet. En 

gemensamhetsanläggning är en anläggning avsedd att tillgodose flera 

fastigheter gemensamt som beslutas av lantmäterimyndigheten med stöd av 

anläggningslagen. Inom ramen för en gemensamhetsanläggning fördelas 

kostnader för utförande och drift av anläggningen. 

För att göra det tydligt och varaktigt att kommunen är väghållare bedömer 

samhällsbyggnadskontoret att det inte är tillräckligt med enbart en civilrättslig 

överenskommelse med vägens nuvarande ägare om väghållarskap. Detta 

eftersom gemensamhetsanläggningarna tydligt innebär skyldigheter för 

enskilda att sköta vägen. Att inte lösa åtagandet ur fastighetsrättslig synpunkt 

skulle innebära de enskildas skyldigheter skulle kvarstå parallellt med det 

kommunala åtagandet vilket skulle innebära oönskade komplikationer i 

relationen till kommunallagens likställighetsprincip eftersom drift och 

underhåll av väg skulle utgöra ett betydande ekonomiskt tillskott till de 

enskilda delägarna av vägen.  
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2022-09-26 KS 22/0259 

 
 

För överföringen av väghållarskapet bedöms det vara nödvändigt att ompröva 

ovan nämnda gemensamhetsanläggningar så att de enskilda delägarnas 

skyldigheter att bidra till vägens underhåll och drift upphör och att bilda en 

varaktig rättighet till förmån för kommunens fastighet Kungsängens-Ålsta 1:1 

över hela vägens sträckning.  

Kostnader för nödvändiga vägförbättringsåtgärder 

Nödvändiga vägförbättringsåtgärder omfattar omläggning av delar av 

vägsträckan där vägkroppen börjat ge vika, åtgärd av diken och trummor, 

asfaltering hela sträckan. Sammanlagt bedöms åtgärderna uppgå till 7 miljoner 

kronor. Av denna summa avser 2 miljoner kronor åtgärder på en prioriterad 

sträcka som är i särskilt dåligt skick.  

Driften omfattar vinterväghållning omfattande plogning och sandning samt 

släntklippning en gång årligen. Beroende på frekvensen för vinteråtgärder 

bedöms driftkostnaderna kunna uppgå till 75 tusen kronor årligen.  

Investeringen innebär årligen avskrivningar och räntekostnader. Vägen 

beräknas ha en avskrivningstid om 30 år vilket innebär avskrivningskostnader 

om ca 233 tusen kronor årligen. Räntekostnaderna med en internränta om 1,8% 

innebär en kostnad om 126 tusen kronor årligen.  

Sammanlagt innebär det ägandet en kostnad om ca 450 tusen kronor årligen 

vilket är ett avrundat värde för att också avspegla den osäkerhet som nuvarande 

omvärldsfaktorer innebär.  

Lantmäteriförrättningen, eller serien av lantmäteriförrättning, bedöms kunna 

uppgå till 500 tusen kronor. Detta omfattar dels handläggningskostnader och 

eventuella ersättningar. Kostnadsangivelsen är behäftad med osäkerheter 

beroende på hur dialogen med delägarna kan föras och vilka ersättningar, om 

några, kan bli aktuella.  

Förslag till handlingsplan 

För att kunna sköta vinterväghållningen är det nödvändigt att den prioriterade 

sträckan mellan fyrvägskorsningen mellan Lennartsnäsvägen-Förlundavägen 

och Kronogårdsvägen samt Skälby gård rustas omedelbart.  

Denna sträcka bedöms kosta 2 miljoner kronor att åtgärda. 

Lantmäteriförrättningen bedöms kunna kosta 500 tusen kronor. 2,5 miljoner 

kronor kan omfördelas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden.  

Åtgärderna kan genomföras under förutsättning att överenskommelse kan 

träffas med delägarna till vägen som innebär att var och en ställer sig bakom en 

omprövning av gemensamhetsanläggningarna Kungsängens-Ålsta GA:1, 

Skälby GA:1 samt att överenskommelse om bildande av servitut för 

vägändamål över hela sträckan från den kommunalt ägda fastigheten 

Kungsängens-Ålsta 1:1 till ovan nämnd fyrvägskorsning kan träffas. För att 
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åtgärder ska kunna vidtas behöver det vara säkerställt att nuvarande delägare 

inte ersätts utöver vad som eventuellt kan påkallas av anläggningslagens 

bestämmelser och lantmäteriets bedömning vid omprövning/upphävande av 

gemensamhetsanläggning. Detta eftersom vägen bedöms vara i dåligt skick och 

har en betydande underhållsskuld.  

Om alla åtgärder kan genomföras med stöd av frivilliga överenskommelser och 

medel från Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader kan användas, bedöms 

inte hela det begärda budgetbeloppet om 7 miljoner kronor behöva användas. 

Visar sig frivilliga lösningar vara oframkomliga kommer dock inte medel från 

Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader att behöva användas vilket gör att 

hela budgetutrymme används istället.  

När nödvändiga överenskommelser är träffade kan åtgärder för den prioriterade 

sträckan vidtas under pågående lantmäteriförrättning. Efter vintern 2022-2023 

kan åtgärder planeras och vidtas för resterande sträckor. Detta förutsätter att 

Tekniska nämndens budget tillförs investeringsmedel om 5 miljoner kronor för 

resterande åtgärder samt 450 tusen kronor i ökade anslag för drift.  

Kan inte överenskommelser träffas kan inga vägförbättrande åtgärder vidtas 

förrän beslut som syftar till överföring av väghållarskapet till kommunen 

vunnit laga kraft. Detta innebär att kommunen tar initiativ till omprövningar 

och fastighetsbildningar utan stöd i överenskommelser. Detta innebär också att 

vinterväghållningen sannolikt inte kan genomföras eftersom vägens nuvarande 

skick bedöms vara för dåligt för att vara driftsatt vintertid.  

Barnperspektiv 

Oavsett vem som är väghållare av Kronogårdsvägen är det nödvändigt att 

vägen sköts. Undermåligt skick på vägar kan innebära faror för trafikanter och 

dålig framkomlighet kan innebära att t.ex. transport till och från skola och 

förskola försvåras för de boende som försörjs av vägen. Förbättring av vägen 

innebär förbättringar för alla som använder den, vilket även kan omfatta barn.  
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

 

Samuel Eketorp  

Chef Mark- och naturenheten  

 

Bilagor 

1. Lista de handlingar som ska följa med tjänsteskrivelsen här. Använd 

formatmallen Nummerlista. 

Beslut sänds till 

 Ange här vilka som ska ta del av beslutet, exempelvis sakägare, 

sökanden, myndighet, organisation, kontorschef. Använd formatmallen 

Punktlista.Den här texten återanvänds i protokollet. 

 



11 Väghållarskap Kronogårdsvägen  - KS 22/0259-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-05-2--20 - Väghållarskap Kronogårdsvägen : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-05-2--20 - Väghållarskap Kronogårdsvägen

 

PROTOKOLLSUTDRAG 4 (30)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

§ 115 Väghållarskap Kronogårdsvägen 
 Dnr KS 22/0259 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 
övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 
åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 
överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel om 7 

miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela Kronogårdsvägens 
längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 
förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 
drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Jansson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan 
(S) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Vägen utgör idag enskild egendom och försörjer ett antal privatägda fastigheter 

samt båtklubben Arkens arrendeområde. Ytterligare hamnområden kan i 
framtiden komma att utvecklas intill det befintliga vilket innebär att området 
utgör ett kommunalt intresse till vilket tryggad vägförsörjning är nödvändig för 

kommunens medborgare. Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett 
ledamotsinitiativ till Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att 

Samhällsbyggnadschefen gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för 
att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt att överföra 
Kronogårdsvägen till kommunalt väghållarskap. Kostnader för att omedelbart 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

vidta åtgärder på en prioriterad sträcka av särskilt dåligt skick bedöms uppgå 

till 2 miljoner kronor. Vägen i sin helhet bedöms kosta 7 miljoner kronor att 
åtgärda. Ägandekostnader bedöms uppgå till 450 tusen kronor årligen. 
Eftersom vägen är enskild egendom är det nödvändigt med en 

fastighetsrättsligt hållbar överföring av väghållarskapet och vägrättigheten. 
Överenskommelser om detta med vägens samtliga nuvarande ägare behöver 

vara träffade innan vägförbättringsåtgärder kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 
övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 
vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 

åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 
överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 
upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel om 
7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela Kronogårdsvägens 

längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 

förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 

drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

 Tekniska nämnden 

 Samhällsbyggnadschef 

 Ekonomichef 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

§ 64 Väghållarskap Kronogårdsvägen 
 Dnr KS 22/0259 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 
övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 
åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 
överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel 

om 7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela 
Kronogårdsvägens längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 
förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 
drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att godkänna återrapportering avseende framtagande av 

kostnadsunderlag för att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt 

övertagande av väghållarskap av Kronogårdsvägen. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) deltar inte i 
beslutet. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

Sammanfattning 

Vägen utgör idag enskild egendom och försörjer ett antal privatägda fastigheter 
samt båtklubben Arkens arrendeområde. Ytterligare hamnområden kan i 
framtiden komma att utvecklas intill det befintliga vilket innebär att området 

utgör ett kommunalt intresse till vilket tryggad vägförsörjning är nödvändig för 
kommunens medborgare. Den 16 mars 2022 lämnade allianspartierna in ett 

ledamotsinitiativ till Samhällsbyggnadsutskottet vilket fick till följd att 
Samhällsbyggnadschefen gavs i uppdrag att ta fram underlag på kostnader för 
att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt att överföra 

Kronogårdsvägen till kommunalt väghållarskap. Kostnader för att omedelbart 
vidta åtgärder på en prioriterad sträcka av särskilt dåligt skick bedöms uppgå 

till 2 miljoner kronor. Vägen i sin helhet bedöms kosta 7 miljoner kronor att 
åtgärda. Ägandekostnader bedöms uppgå till 450 tusen kronor årligen. 
Eftersom vägen är enskild egendom är det nödvändigt med en 

fastighetsrättsligt hållbar överföring av väghållarskapet och vägrättigheten. 
Överenskommelser om detta med vägens samtliga nuvarande ägare behöver 

vara träffade innan vägförbättringsåtgärder kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (25)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 

 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja nödvändiga åtgärder för 
övertagande av väghållarskapet av Kronogårdsvägen samt genomföra 

vägförbättrande åtgärder. 

2. Att omfördela 2 miljoner kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av vägförbättrande 
åtgärder på prioriterad sträcka under förutsättning att frivilliga 
överenskommelser kan tecknas om överföring av väghållarskapet samt 

upplåtelse av ny vägrättighet kan träffas.  

3. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel om 

7 miljoner kronor för vägförbättrande avseende hela Kronogårdsvägens 
längd.  

4. Att omfördela 500 tusen kronor från Kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader till Tekniska nämnden för genomförande av nödvändiga 
förrättningsåtgärder förknippade med beslutspunkt 1.   

5. Att i kommande budget för Tekniska nämnden 2023 tillskjuta medel för 
drift- och kapitalkostnader för ägande av vägen, om 450 tusen kronor.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att godkänna återrapportering avseende framtagande av 

kostnadsunderlag för att vidta nödvändiga vägförbättringsåtgärder samt 

övertagande av väghållarskap av Kronogårdsvägen. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ajournering begärs och genomförs. Ordföranden finner att det endast finns ett 

förslag till beslut och att Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med 
detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 Samhällsbyggnadschef 

 Ekonomichef 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 24 (25)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-10-05 
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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 

2022-10-04 KS 22/0040  

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 Rolf Andersson (M) som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Rolf Andersson (M) entledigas som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Rolf Andersson (M) 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 inkommet den 26 september 2022. 

Barnperspektiv 

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

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

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

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Rolf Andersson (M) 

 Länsstyrelsen (med begäran om ny sammanräkning) 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Politisk sekreterare 

 



13 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Utbildningsnämnden - KS 22/0035-11 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Utbildningsnämnden : Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Utbildningsnämnden

 

  

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 

2022-10-13 KS 22/0035  

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 Börje Svensson (SD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 12 oktober 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 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 

 Börje Svensson (SD) 

 Utbildningsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



14 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) - KS 22/0035-12 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD)

 

  

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 

2022-10-13 KS 22/0035  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Börje Svensson (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Börje Svensson 

(SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 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 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 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



15 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - KS 22/0036-9 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : Entledigande av Börje Svensson (SD) som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 

  

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 

2022-10-13 KS 22/0036  

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 Börje Svensson (SD) som 
ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 12 oktober 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 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 

 Börje Svensson (SD) 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



16 Val av ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) - KS 22/0036-10 Val av ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD) : Val av ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson (SD)

 

  

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 

2022-10-13 KS 22/0036  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden efter Börje Svensson 
(SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

efter Börje Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigade från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska 

därför utse en ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 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 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 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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