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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Wiesner 

Kommunsekreterare 

Kansliavdelningen 

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2022-01-10 KS 21/0580  

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 ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022 

Förslag till beslut 

1 Antalet ledamöter och ersättare för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

utökas från sju (7) till åtta (8). 

2 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

3 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: 

4 Till ordförande utses: XX 

5 Till vice ordförande utses: XX 

6 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska 

Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 

andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 

ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio ledamöter samt minst 

tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till 

och med 31 december. 

Ärendet lyftes för beslut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2021 men återremitterades med uppdrag att utreda möjligheterna att 
utöka antalet ledamöter och ersättare från sju till åtta. 

Kommunledningskontoret kan tillsammans med valberedningen konstatera att 
utökningen ryms inom bolagsordningens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 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 



1 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022 - KS 21/0580-3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-01-10 KS 21/0580 

 
 

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

ungdomars dagliga och framtida liv. 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politiska sekreterare 

 Sekreterare 

 Ekonomichefen 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Wiesner 

Kommunsekreterare 

Kansliavdelningen 

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2022-01-10 KS 21/0581  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB  2022 

Förslag till beslut 

1 Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 

kommunföretag AB utökas från sju (7) till åtta (8) 

2 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

3 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses: 

4 Till ordförande utses: XX 

5 Till vice ordförande utses: XX 

6 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska 

Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 

andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet 

ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst 

nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från 1 januari till och med 31 december.  

Ärendet lyftes för beslut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2021 men återremitterades med uppdrag att utreda möjligheterna att 
utöka antalet ledamöter och ersättare från sju till åtta. 

Kommunledningskontoret kan tillsammans med valberedningen konstatera att 
utökningen ryms inom bolagsordningens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 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. 



2 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2022 - KS 21/0581-3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2022 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB  2022
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Beslut sänds till 

 De valda 

 Upplands-Bro kommunföretag AB 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022 - KS 21/0582-3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022
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Sara Wiesner 

Kommunsekreterare 
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SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2022-01-10 KS 21/0582  

Kommunfullmäktige 
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för 
AB Upplands-Brohus 2022 

Förslag till beslut 

1 Antalet ledamöter och ersättare för AB Upplands-Brohus utökas från sju 

(7) till åtta (8). 

2 Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

3 Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses: 

4 Till ordförande utses: XX 

5 Till förste vice ordförande utses: XX 

6 Till andre vice ordförande utses: XX 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse 

ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 

minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs 

årligen från 1 januari till och med den 31 december.  

Ärendet lyftes för beslut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2021 men återremitterades med uppdrag att utreda möjligheterna att 
utöka antalet ledamöter och ersättare från sju till åtta. 

Kommunledningskontoret kan tillsammans med valberedningen konstatera att 
utökningen ryms inom bolagsordningens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 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. 



3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022 - KS 21/0582-3 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022 : Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-01-10 KS 21/0582 

 
 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Sekreterare 

 AB Upplands-Brohus 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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