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  KALLELSE 
 

  Till ledamöter och ersättare 
 

 
 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 

Tid: onsdag 11 januari 2023 kl. 13:00 

Plats: Stora och lilla A-salen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 

 

1 Upprop Dnr  

 

2 Val av justerare Dnr  

 

3 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:49  

 

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott - Val av 

5 ledamöter och 4 ersättare samt 

ordförande, 1e vice ordförande och 2e 

vice ordförande 

KS/2022:435  

 

5 Utskottet barn, utbildning och kultur - 

Val av 4 ledamöter och 3 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 

6 Utskottet arbete och omsorg - Val av 4 

ledamöter och 3 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 

7 Utskottet samhällsbyggnad - Val av 4 

ledamöter och 3 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 

8 Utskottet för individärenden - Val av 3 

ledamöter och 3 samt ordförande och 

vice ordförande ersättare 

KS/2022:435  

 

9 Utskottet för arbetsgivarfrågor - Val av 3 

ledamöter samt ordförande och vice 

ordförande 

KS/2022:435  
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10 Pensionärsrådet - Val av 5 

förtroendevalda, 6 ledamöter och 6 

ersättare samt ordförande 

KS/2022:435  

 

11 Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor - Val av 3 

förtroendevalda, 4 ledamöter och 4 

ersättare samt ordförande 

KS/2022:435  

 

12 Kommunalt föreningsråd - Val av 3 

förtroendevalda, 8 representanter, 8 

ersättare samt ordförande och vice 

ordförande 

KS/2022:435  

 

13 Kommunalt näringslivsråd - Val av 3 

förtroendevalda och 5 representanter 

samt ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 

14 Regionalt Forum i Uppsala län samt 

Regionalt samråd för kultur - Val av 3 

representanter 

KS/2022:435  

 

15 Regionalt samråd HSVO - Val av 2 

representanter 

KS/2022:435  

 

16 Den politiska styrgruppen för 

närvårdsutveckling Tierp, samråd HSVO 

Tierp - Val av 3 representanter 

KS/2022:435  

 

17 Samordningsförbundet - Val av 1 

ledamot och 1 ersättare 

KS/2022:435  

 

18 Brottsofferjourens referensgrupp - Val av 

2 representanter 

KS/2022:435  

 

19 Örbyhus golfklubb - Val av 1 adjungerad 

ledamot 

KS/2022:435  

 

20 Tämnarens Vatten Ideell förening - Val 

av adjungerad ledamot till styrelsen 

KS/2022:435  

 

21 Förordnande av ledamöter avseende icke 

delegeringsbara beslut enligt Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

och Lagen om vård av unga (LVU) 

KS/2022:121  
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22 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt 

KS/2023:41  

 

 

 

 

Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 

av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  

 

 

Sara Sjödal    Pontus Stålberg 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 

sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  

 

mailto:sekretariatet@tierp.se

