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 GEMENSAM 

KOMMUNADMINISTRATION 
 
00:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 
00:2 Reglemente för Valnämnden 
 
01:2 Föreskrifter om medelsförvaltning samt bilagor 
 
01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning 
 
01:4 Attestreglemente 
 
01:5 Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
 pensionsförpliktelser 
 
01:6       Rutiner för registrering av allmänna handlingar 
 
02:1 Reglemente för revisorerna  
 
03:1 Reglemente för kommunstyrelsen 
 
04:1 Kommunalt arkivreglemente 
 
05:1 Personalpolitiskt program 
 
06:1 Instruktion för kommunens nämnder rörande förhandling som avses 

i 11-14 och 38 §§ medbestämmandelagen 
 
07:1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 och de politiska organisationerna samt bilaga 1 - 5 
 
10:1 Avgifter för kontorstryck för utomstående samt kostnad för 

abonnemang av vissa handlingar 
 
10:2 Avgifter för avskrift och kopiering av allmänna handlingar 
 
11:1 Grunder för uttagande av avgift vid upplåtelse på allmän plats i Ekerö 

centrum 
 
11:2 Lokala föreskrifter för torghandeln  
 
11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
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13:1 Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna VA-anläggningar 
(ABVA) 

 
13:2 Taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
13:3 Reglemente för överförmyndaren 
 
14:1 Taxa: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 

tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
 BYGGNADSNÄMND 
 
20:1 Reglemente för byggnadsnämnden 
 
20:2 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet  
 
20:5 Regler för namnsättning av vägar 
 
20:6 Felparkeringsavgifter 
 
 TEKNISKA NÄMNDEN 
 
25:1 Reglemente för Tekniska nämnden 
 
 KULTUR OCH FRITID 
 
30:1 Reglemente för kulturnämnden 
 
30:2 Regler för tillfällig upplåtelse av kommunal lokal samt taxa för 
 vuxenverksamhet i kommunens lokaler och anläggningar 
 
30:3 Särskilt verksamhetsstöd till föreningar och organisationer 
 
30:4 Verksamhetsstöd för föreningar 
 
30:7 Regler för Sven-Olov Olsons stipendiefond för främjande av 

kulturlivet på Mälaröarna 
 
30:8 Regler för stöd till studieförbunden 
 
30:9 Regler för särskilt kommunalt stöd till studieförbundens verksamhet 

för personer med stora funktionshinder 
 
30:11 Policy för kommunens yttre miljö 
 
30:12 Avgifter för musik och drama i kulturskolan 
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30:14 Regler för utdelning av Ekerö kommuns stipendium för 
ungdomsverksamhet s k Snabb slant 

 
30:15 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning 
 
 BARN OCH UNGDOM 
 
40:1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden 
 
40:2 Regler för anordnande av skolskjutsverksamhet 
 
40:4 Förskole- och skolbarnsomsorgstaxa 
 
40:5 Regler för utdelning av årligt pris/stipendium i kampen mot våld, 
 vandalisering och främlingsfientlighet 
 
 SOCIAL OMSORG 
 
50:1 Reglemente för socialnämnden 
 
50:2 Hemtjänsttaxa samt kommentarer till taxan 
 
50:3 Grunder för kommunalt bostadstillägg för handikappade 
 
50:4 Avgifter för korttidsvistelse/korttidstillsyn  
 
50:5 Avgifter för särskilda boendeformer, tillämpning mm.  
  
50:6 Regler för riksfärdtjänst 
 
50:7 Avgift för familjerådgivning 
 
50:8 Avgift för trygghetslarm 
 
50:9 Förbehållsbelopp för funktionshindrade som bor i bostad 
 beviljad enligt LSS 
 
50:11 Avgift för användning av Ekgårdens rehabiliteringsbassäng 
 
50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stöd- 

och hjälpinsatser 
 
50:14 Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer 
 
50:15 Egenavgifter vid placering av barn under 18 år utanför det egna 

hemmet   
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 MILJÖNÄMND 
 
60:1 Reglemente för miljönämnden 
 
60:3 Lokala hälsoskyddsföreskrifter  
 
60:4 Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn 
 inom miljöbalkens område 
 
60:6 Renhållningsordning samt bilaga 
 
60:7 Renhållningsavgifter samt bilagor 
 
60:8 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
60:9 Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel 
 
60:10 Utgått fr o m 2009-01-01 (Taxa för verksamhet enligt    
                                  djurskyddslagen) 
 
 ÖVRIGT 
 
70:1 Taxa för brandskyddskontroll 
 
70:3 Sotningstaxa 
  
70:5 Brandförsvarets taxor och avgifter 
 
 BOLAG 
 
80:3 Bolagsordning för AB Ekerö Bostäder 


