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Tid och plats  11 januari 2023, kl.13:00 – 15:53, ajournering 13:40-13:52, 14:22-
14:30, 14:47-14:51, 15:36-15:43 i Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 1 - § 16 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-01-13  Anslaget tas ner: 2023-02-03 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 
 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Sara Nordfors (L) 
 

Viktoria Söderling (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Matilda Svahn (S) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Benny Larsson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

 

Beslutande ersättare    

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Erik Kolm (C) 
Filip Håkansson (C) 
Carola Fredén (M) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Karo Hovhannisian (M) 
 
 

Robin Falk (S) 
Martin Mårtensson (S) 
Lars-Olof Färnström (S)  
Christina Holmström (S)  
Agnetha Andersson (V) 
Lars-Ola Sandström (SD) 
Veronica Mattsson (SD) 
Jan Jansson (SD) 

 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling   
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Tjänstemän och övriga 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam service 

 Lars Ingeberg, verksamhetschef 
Medborgarservice 
Nicklas Rydgren, kommunjurist 
Pontus Stålberg, nämndsekreterare 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:49  
 
§ 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott - Val 

av 5 ledamöter och 4 ersättare samt 
ordförande, 1e vice ordförande och 2e 
vice ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 3 Utskottet barn, utbildning och kultur - 

Val av 4 ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 4 Utskottet arbete och omsorg - Val av 4 

ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 5 Utskottet samhällsbyggnad - Val av 4 

ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 6 Utskottet för individärenden - Val av 3 

ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 7 Utskottet för arbetsgivarfrågor - Val av 

3 ledamöter samt ordförande och vice 
ordförande 

KS/2022:435  

 
§ 8 Regionalt Forum i Uppsala län samt 

Regionalt samråd för kultur - Val av 3 
representanter 

KS/2022:435  

 
§ 9 Regionalt samråd HSVO - Val av 2 

representanter 
KS/2022:435  

 
§ 10 Den politiska styrgruppen för 

närvårdsutveckling Tierp, samråd 
HSVO Tierp - Val av 3 representanter 

KS/2022:435  
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§ 11 Samordningsförbundet - Val av 1 

ledamot och 1 ersättare 
KS/2022:435  

 
§ 12 Brottsofferjourens referensgrupp - Val 

av 2 representanter 
KS/2022:435  

 
§ 13 Örbyhus golfklubb - Val av 1 

adjungerad ledamot 
KS/2022:435  

 
§ 14 Tämnarens Vatten Ideell förening - Val 

av adjungerad ledamot till styrelsen 
KS/2022:435  

 
§ 15 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  

 
§ 16 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt 
KS/2023:41  
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§ 1 
Dnr KS/2023:49  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:  

- att ärende 10, Pensionärsrådet - Val av 5 förtroendevalda, 6 
ledamöter och 6 ersättare samt ordförande, utgår 

- att ärende 11, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor - Val av 3 
förtroendevalda, 4 ledamöter och 4 ersättare samt ordförande, utgår 

- att ärende 12, Kommunalt föreningsråd - Val av 3 förtroendevalda, 8 
representanter, 8 ersättare samt ordförande och vice ordförande, 
utgår 

- att ärende 13, Kommunalt näringslivsråd - Val av 3 förtroendevalda 
och 5 representanter samt ordförande och vice ordförande, utgår 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Sara Sjödal (C) yrkar att ärende 10, 11, 12 och 13 dras ur 
föredragningslistan 
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att föredragningslistan godkänns i sin helhet 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sara Sjödals 
(C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på Sara Sjödals (C) yrkande och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara 
Sjödals (C) yrkande. 
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§ 2 
Dnr KS/2022:435  

Kommunstyrelsens arbetsutskott - Val av 5 ledamöter och 4 
ersättare samt ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice 
ordförande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamöter 
Sara Sjödal (C)  
Emma Lokander (M)  
Viktoria Söderling (S)  
Jonas Nyberg (S)  
Joakim Larsson (SD)  
 
att till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 11 januari 
2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ersättare 
Elin Åkerlund (KD) 
Marie-Louise Rindå (S)  
Benny Larsson (S)  
Jan Jansson (SD)  
 
att till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ordförande 
Sara Sjödal (C)  
 
att till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Vice ordförande 
Emma Lokander (M)  
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att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott under perioden 
11 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
2:e vice ordförande 
Viktoria Söderling (S)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 42 ska det för beredning och 
verkställighet finnas sex utskott. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har följande övergripande ansvarsområden: 
- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  
- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  
- Krisberedskap och säkerhetsarbete 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
•  Lönecentrum 
• Administratör ledningsstöd 
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§ 3 
Dnr KS/2022:435  

Utskottet barn, utbildning och kultur - Val av 4 ledamöter och 3 
ersättare samt ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att val av ledamöter och ersättare till utskottet barn, utbildning och kultur 
ska ske i enlighet med lagen om proportionellt valsätt 
 
att till valförrättare under hela mötet utse Sara Sjödal (C) 
 
att till biträdande valförrättare under hela mötet välja Jonas Nyberg (S) och 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)  
 
att till ledamöter i utskottet barn, utbildning och kultur från och med den 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Lotta Carlberg (C)  
Jonas Nyberg (S)  
Elin Åkerlund (KD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
 
att till ersättare i utskottet barn, utbildning och kultur från och med den 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C)  
Alexander Karlsson (V)  
Jessica Tindre Falk (M) 
 
att till ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur från och med den 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja  
 
Ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
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att till vice ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur från och med 
den 11 januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja  
 
Vice ordförande 
Jonas Nyberg (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 42 ska det för beredning och 
verkställighet finnas sex utskott. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskottet för barn, utbildning och kultur har följande övergripande 
ansvarsområden: 
 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Emma Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Sara Nordfors (L) och Elin Åkerlund (KD) yrkar att 
val av ledamöter och ersättare till utskottet barn, ungdom och kultur ska ske 
med proportionellt valsätt. 
 
Viktoria Söderling (S) nominerar Jonas Nyberg (S) till vice ordförande 
 
Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen 
om proportionellt valsätt om det begärs av minst så många ledamöter som 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-11 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

10 
 

motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med 
det antal personer som valet avser, ökat med 1. 
 
Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 
 
Då valet avser 4 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 15 innebär 
detta att valet ska förrättas proportionellt om minst 3 närvarande ledamöter 
begär detta. 
 
Ordföranden Sara Sjödal (C) utses till valförrättare. 
 
Jonas Nyberg (S) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) utses att biträda 
ordföranden vid valförrättningen. 
 
Ordföranden och kommunjuristen upplyser om innehållet i lagen om 
proportionella val och vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
Kommunstyrelsen ajourneras klockan 13:40-13:52. 
 
Val till ledamöter 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Jonas Nyberg (S) 
2. Benny Larsson (S) 
3. Alexander Karlsson (V) 
4. Marie-Louise Rindå (S) 

 
BUoK – ordinarie. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt BUoK-ordinarie) 

1. Lotta Carlberg 
2. Elin Åkerlund 
3. Maj-Louise Ljungmark (SD) 
4. Emma Lokander (M) 
5. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
6. Joakim Larsson (SD) 
7. Erik Kolm (C) 
8. Yaqub Ahmed (C) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
BUoK-ordinarie: 9 
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Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 BUoK-
ordinarie 

9 9/2 4,5 Lotta 
Carlberg 
(C) 

2 S & V 6 6/2 3 Jonas 
Nyberg (S) 

3 BUoK-
ordinarie 

4,5 9/3 3 Elin 
Åkerlund 
(KD) 

4 BUoK-
ordinarie 
S & V 

3 
 
3 

9/4 
 
 

2,75 
 

Maj-Louise 
Ljungmark 
(SD) 

Valsedelsgrupp S & V och valsedelgrupp BUoK-ordinarie har lika 
jämförelsetal 3. Plats 4 fördelas därför genom lottning. Denna utfaller så att 
valsedelgrupp BUoK-ordinarie tilldelas plats 4. 
 
Val till ersättare 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Alexander Karlsson (V) 
2. Benny Larsson (S) 
3. Marie-Louise Rindå (S) 

 
BUoK – ersättare. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt BUoK-ersättare) 

1. Filip Håkansson (C) 
2. Jessica Tindre Falk (M) 
3. Joakim Larsson (SD) 
4. Erik Kolm (C) 
5. Carola Fredén (M) 
6. Klas Jakobsson (SD) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-11 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

12 
 

 
 
 

Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
BUoK - ersättare: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 BUoK - 
ersättare 

9 9/2 4,5 Filip 
Håkansson 
(C) 

2 S & V 6 6/2 3 Alexander 
Karlsson 
(V) 

3 BUoK - 
ersättare 

4,5 9/3 3 Jessica 
Tindre Falk 
(M) 

 
Protokollsanteckning  
Emma Lokander (M) inkommer med en protokollsanteckning /Bilaga/. 
Viktoria Söderling (S) inkommer med en protokollsanteckning /Bilaga/. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
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§ 4 
Dnr KS/2022:435  

Utskottet arbete och omsorg - Val av 4 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att val av ledamöter och ersättare till arbete och omsorg ska ske i enlighet 
med lagen om proportionellt valsätt 
 
att till ledamöter i utskottet arbete och omsorg under perioden 11 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)  
Viktoria Söderling (S) 
Sara Nordfors (L) 
Lars-Ola Sandström (SD) 
 
att till ersättare i utskottet arbete och omsorg under perioden 11 januari 2023 
till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Erik Kolm (C) 
Agnetha Andersson (V)  
Yaqub Ahmed (C) 
 
att till ordförande i utskottet arbete och omsorg under perioden 11 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
 
att till vice ordförande i utskottet arbete och omsorg under perioden 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Vice ordförande 
Viktoria Söderling (S) 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det 
ekonomiska uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för 
ekonomisk styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskottet arbete och omsorg har följande övergripande ansvarsområden: 
 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Emma Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Sara Nordfors (L) och Elin Åkerlund (KD) yrkar att 
val av ledamöter och ersättare till utskottet arbete och omsorg ska ske med 
proportionellt valsätt. 
 
Jonas Nyberg (S) nominerar Viktoria Söderling (S) till vice ordförande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen 
om proportionellt valsätt om det begärs av minst så många ledamöter som 
motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med 
det antal personer som valet avser, ökat med 1. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-11 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

15 
 

Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 
 
Då valet avser 4 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 15 innebär 
detta att valet ska förrättas proportionellt om minst 3 närvarande ledamöter 
begär detta. 
 
Kommunstyrelsen ajourneras klockan 14:22-14:30. 
 
Val till ledamöter 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Viktoria Söderling (S) 
2. Christina Holmström (S) 
3. Agnetha Andersson (V) 
4. Benny Larsson (S) 

 
AoO – ordinarie. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning. (I texten 
benämnt AoO – ordinarie) 

1. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
2. Sara Nordfors (L) 
3. Lars-Ola Sandström (SD) 
4. Carola Fredén (M) 
5. Jessica Tindre Falk (M) 
6. Joakim Larsson (SD) 
7. Filip Håkansson (C) 
8. Lotta Carlberg (C) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
AoO - ordinarie: 9 
 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
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Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 AoO - 
ordinarie 

9 9/2 4,5 Lars-Göran 
Birkehorn 
Karlsen (M) 

2 S & V 6 6/2 3 Viktoria 
Söderling 
(S) 

3 AoO - 
ordinarie 

4,5 9/3 3 Sara 
Nordfors 
(L) 

4 AoO - 
ordinarie 
S & V 

3 
 
3 

9/4 
 
 

2,75 
 

Lars-Ola 
Sandström 
(SD) 

Valsedelsgrupp S & V och valsedelgrupp AoO – ordinarie har lika 
jämförelsetal 3. Plats 4 fördelas därför genom lottning. Denna utfaller så att 
valsedelgrupp AoO – ordinarie tilldelas plats 4. 
 
Val till ersättare 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Agnetha Andersson (V) 
2. Christina Holmström (S) 
3. Benny Larsson (S) 

 
AoO – ersättare. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt AoO – ersättare) 

1. Erik Kolm (C) 
2. Yaqub Ahmed (C) 
3. Joakim Larsson (SD) 
4. Karo Hovhannisian (M) 
5. Jessica Tindre Falk (M) 
6. Maj-Louise Ljungmark (SD) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
AoO - ersättare: 9 
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Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 AoO - 
ersättare 

9 9/2 4,5 Erik Kolm 
(C) 

2 S & V 6 6/2 3 Agnetha 
Andersson 
(V) 

3 AoO - 
ersättare 

4,5 9/3 3 Yaqub 
Ahmed (C) 

 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 5 
Dnr KS/2022:435  

Utskottet samhällsbyggnad - Val av 4 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att val av ledamöter och ersättare till utskottet samhällsbyggnad ska ske i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt 
 
att till ledamöter i utskottet samhällsbyggnad från och med den 11 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Emma Lokander (M)  
Matilda Svahn (S) 
Yaqub Ahmed (C) 
Klas Jakobsson (SD) 
 
att till ersättare i utskottet samhällsbyggnad från och med den 11 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Carola Fredén (M)  
Lisbeth Piatos (V)  
Filip Håkansson (C) 
 
att till ordförande i utskottet samhällsbyggnad från och med den 11 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Emma Lokander (M) 
 
att till vice ordförande i utskottet samhällsbyggnad från och med den 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Vice ordförande 
Matilda Svahn (S) 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 42 ska det för beredning och 
verkställighet finnas sex utskott. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskottet samhällsbyggnad har följande övergripande ansvarsområden: 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Emma Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Sara Nordfors (L) och Elin Åkerlund (KD) yrkar att 
val av ledamöter och ersättare till utskottet samhällsbyggnad ska ske med 
proportionellt valsätt. 
 
Viktoria Söderling (S) nominerar Matilda Svahn (S) till vice ordförande 
 
Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen 
om proportionellt valsätt om det begärs av minst så många ledamöter som 
motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med 
det antal personer som valet avser, ökat med 1. 
 
Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 
 
Då valet avser 4 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 15 innebär 
detta att valet ska förrättas proportionellt om minst 3 närvarande ledamöter 
begär detta. 
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Val till ledamöter 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Matilda Svahn (S) 
2. Martin Mårtensson (S) 
3. Lisbeth Piatos (V) 
4. Lars-Olof Färnström (S) 

 
SHB – ordinarie. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt SHB – ordinarie) 

1. Emma Lokander (M) 
2. Yaqub Ahmed (C) 
3. Klas Jakobsson (SD) 
4. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
5. Filip Håkansson (C) 
6. Joakim Larsson (SD) 
7. Karo Hovhannisian (M) 
8. Erik Kolm (C) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
SHB - ordinarie: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
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Plats Valsedel
grupp 

Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 SHB - 
ordinarie 

9 9/2 4,5 Emma 
Lokander 
(M) 

2 S & V 6 6/2 3 Matilda 
Svahn (S) 

3 SHB - 
ordinarie 

4,5 9/3 3 Yaqub 
Ahmed (C) 

4 SHB - 
ordinarie 
S & V 

3 
 
3 

9/4 
 
 

2,75 
 
 

Klas 
Jakobsson 
(SD) 

Valsedelsgrupp S & V och valsedelgrupp SHB – ordinarie har lika 
jämförelsetal 3. Plats 4 fördelas därför genom lottning. Denna utfaller så att 
valsedelgrupp SHB – ordinarie tilldelas plats 4. 
 
Val till ersättare 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Lisbeth Piatos (V) 
2. Martin Mårtensson (S) 
3. Lars-Olof Färnström (S) 

 
SHB – ersättare. Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt SHB – ersättare) 

1. Carola Fredén (M) 
2. Filip Håkansson (C) 
3. Joakim Larsson (SD) 
4. Jessica Tindre Falk (M) 
5. Karo Hovhannisian (M) 
6. Maj-Louise Ljungmark (SD) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
SHB - ersättare: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
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har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 SHB - 
ersättare 

9 9/2 4,5 Carola 
Fredén (M) 

2 S & V 6 6/2 3 Lisbeth 
Piatos (V) 

3 SHB - 
ersättare 

4,5 9/3 3 Filip 
Håkansson 
(C) 

 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 6 
Dnr KS/2022:435  

Utskottet för individärenden - Val av 3 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att val av ledamöter och ersättare till utskottet för individärenden ska ske i 
enlighet med lagen om proportionellt valsätt 
 
att till ledamöter i utskottet för individärenden under perioden 11 januari 
2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamöter 
Lotta Carlberg (C) 
Viktoria Söderling (S) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
 
att till ersättare i utskottet för individärenden under perioden 11 januari 2023 
till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ersättare 
Sara Sjödal (C)  
Marie-Louise Rindå (S)  
Emma Lokander (M)  
 
att till ordförande i utskottet för individärenden under perioden 11 januari 
2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
 
att till vice ordförande i utskottet för individärenden under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Vice ordförande 
Viktoria Söderling (S) 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 42 ska det för beredning och 
verkställighet finnas sex utskott. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
Utskottet för individärenden har följande övergripande ansvarsområden: 

 Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år  
 Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år 
 Individfrågor rörande vård- och omsorg  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Emma Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Sara Nordfors (L) och Elin Åkerlund (KD) yrkar att 
val av ledamöter och ersättare till utskottet för individärenden ska ske med 
proportionellt valsätt. 
 
Viktoria Söderling (S) nominerar Viktoria Söderling (S) till vice ordförande 
 
Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen 
om proportionellt valsätt om det begärs av minst så många ledamöter som 
motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med 
det antal personer som valet avser, ökat med 1. 
 
Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 
 
Då valet avser 3 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 15 innebär 
detta att valet ska förrättas proportionellt om minst 4 närvarande ledamöter 
begär detta. 
 
Val till ledamöter 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
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Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Viktoria Söderling (S) 
2. Marie-Louise Rindå (S) 
3. Christina Holmström (S) 

 
IU – ordinarie, Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt IU – ordinarie) 

1. Lotta Carlberg (C) 
2. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
3. Erik Kolm (C) 
4. Carola Fredén (M) 
 

Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
IU - ordinarie: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 IU - 
ordinarie 

9 9/2 4,5 Lotta 
Carlberg 
(C) 

2 S & V 6 6/2 3 Viktoria 
Söderling 
(S) 

3 IU - 
ordinarie 

4,5 9/3 3 Lars-Göran 
Birkehorn 
Karlsen (M) 
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Val till ersättare 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Marie-Louise Rindå (S) 
2. Christina Holmström (S) 
3. Robin Falk (S) 

 
IU – ersättare, Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt IU – ersättare) 

1. Sara Sjödal (C) 
2. Emma Lokander (M) 

 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
IU - ersättare: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 IU - 
ersättare 

9 9/2 4,5 Sara Sjödal 
(C) 

2 S & V 6 6/2 3 Marie-
Louise 
Rindå (S) 

3 IU - 
ersättare 

4,5 9/3 3 Emma 
Lokander 
(M) 

 
 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
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• Gruppledarnas nomineringar 
 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
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§ 7 
Dnr KS/2022:435  

Utskottet för arbetsgivarfrågor - Val av 3 ledamöter samt 
ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att val av ledamöter till utskottet för arbetsgivarfrågor ska ske i enlighet med 
lagen om proportionellt valsätt 
 
att som ledamöter i utskottet för arbetsgivarfrågor under perioden 11 januari 
2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Emma Lokander (M)  
Viktoria Söderling (S)  
Sara Sjödal (C)  
 
att som ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor under perioden 11 
januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Emma Lokander (M)  
 
att som vice ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor under perioden 11 
januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Vice ordförande 
Sara Sjödal (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 42 ska det för beredning och 
verkställighet finnas sex utskott. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-11 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

29 
 

Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskottet för arbetsgivarfrågor har följande övergripande ansvarsområden: 
- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Emma Lokander (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Sara Nordfors (L) och Elin Åkerlund (KD) yrkar att 
val av ledamöter och ersättare till utskottet för arbetsgivarfrågor ska ske 
med proportionellt valsätt. 
 
Emma Lokander (M) yrkar att Emma Lokander (M) väljs till ordförande och 
Sara Sjödal (C) väljs till vice ordförande 
 
Jonas Nyberg (S) yrkar att Viktoria Söderling (S) väljs till vice ordförande 
 
Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen 
om proportionellt valsätt om det begärs av minst så många ledamöter som 
motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med 
det antal personer som valet avser, ökat med 1. 
 
Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 
 
Då valet avser 3 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 15 innebär 
detta att valet ska förrättas proportionellt om minst 4 närvarande ledamöter 
begär detta. 
 
Kommunstyrelsen ajourneras klockan 15:36-15:43. 
 
Val till ledamöter 
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
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Valsedelsgrupp 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (I texten benämnt S & V) 

1. Viktoria Söderling (S) 
2. Marie-Louise Rindå (S) 
3. Jonas Nyberg (S) 

 
AGU – ordinarie, Tillsättning av utskott enligt storleksfördelning (I texten 
benämnt AGU – ordinarie) 

1. Emma Lokander (M) 
2. Sara Sjödal (C) 
3. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
4. Lotta Carlberg (C) 

 
 
Röstresultat 
Antal giltiga röster: 15 
S & V: 6 
AGU - ordinarie: 9 
 
Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt 
valsätt §§ 20 -23. De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande 
princip: Den grupp som får högst jämförelsetal tilldelas platsen. 
Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster valsedesgruppen 
har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje 
gång en grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att 
gruppens röstetal delas med det antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 
 
Plats Valsedel

grupp 
Jämförelse
tal 

Röstetal/ 
delningstal 

Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 AGU - 
ordinarie 

9 9/2 4,5 Emma 
Lokander 
(M) 

2 S & V 6 6/2 3 Viktoria 
Söderling 
(S) 

3 AGU - 
ordinarie 

4,5 9/3 3 Sara Sjödal 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-11 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

31 
 

Val till vice ordförande 
 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på Emma Lokanders (M) yrkande och Jonas 
Nybergs (S) yrkande och genomför ett sluten omröstning.  
 
Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
När samtliga väljare avgivit sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 
 
Valsedlarna kontrolleras av biträdande valförrättarna samt ordförande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Emma Lokanders (M) förslag. 
 
Antal giltiga röster: 15 
Sara Sjödal: 9 
Viktoria Söderling: 6 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Utskottet för arbetsgivarfrågor 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 8 
Dnr KS/2022:435  

Regionalt Forum i Uppsala län samt Regionalt samråd för kultur 
- Val av 3 representanter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som representanter i regionalt forum i Uppsala län under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Representanter 
Sara Sjödal (C)  
Viktoria Söderling (S)  
 
att som representant i regionalt samråd för kultur i Uppsala län under 
perioden åren 11 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Lotta Carlberg (C)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan 
Region Uppsala och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner. Regionalt forum i Uppsala län 
samt olika samrådsorgan inrättades för att säkerställa ett fortsatt kommunalt 
inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal 
anknytning. 
 
Regionalt forum har den 2 februari 2017 godkänt förslag till 
överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län. I enlighet med överenskommelsen ska ledamöter i 
de olika samrådsorganen utses av respektive part. Varje kommun ska enligt 
överenskommelsen utse två representanter att ingå i Regionalt 
forum. 
 
Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets 
kommuner. Ärenden initieras från både Region Uppsala och kommunerna. 
 
Forumet fattar inte formella beslut som binder medlemmarna. Arbetsformer 
regleras inte i kommunallagen och forumet har ingen 
juridisk status. 
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Till regionalt samråd för Hälsa, vård och omsorg i Uppsala län och 
regionalt samråd för kultur i Uppsala län ska representanter utses, två från 
Uppsala kommun och en från var och en av övriga kommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Östhammars referensgrupp för slutförvar 
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§ 9 
Dnr KS/2022:435  

Regionalt samråd HSVO - Val av 2 representanter 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till representanter i regionalt samråd HSVO, under perioden 11 januari 
2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Representanter  
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Viktoria Söderling (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I juni 2019 beslutade regionstyrelsen i Uppsala om ett nytt samverkansavtal 
för FoU-S (Forskning och utveckling gällande Hälso- och sjukvård med 
angränsande socialtjänst) och i september beslutade regionfullmäktige om 
nedläggning av gemensam nämnd för kunskapsstyrning och omföring av 
ansvaret till samrådet HSVO. 
 
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i § 119/2019 om att 
godkänna samverkansavtalet kring kunskapsstyrning inom FoU, socialtjänst 
och angränsande hälso- och sjukvård.  
 
Samråd HSVO ska fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S, vårda 
samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen, föreslå 
eventuella avtalsförändringar och vara ett forum för diskussion och 
samverkan kring kunskapsstyrning för FoU-S. 
 
Samrådets representanter ska bära och förankra information mellan det 
regionala samrådet och de lokala samråden. För att skapa en bred förankring 
ska varje kommun ha representation i Samråd HSVO av politiker från både 
majoritet och opposition. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Regionalt HSVO 
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§ 10 
Dnr KS/2022:435  

Den politiska styrgruppen för närvårdsutveckling Tierp, samråd 
HSVO Tierp - Val av 3 representanter 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till representanter i den politiska styrgruppen för närvårdsutveckling, 
samråd HSVO Tierp, under perioden 11 januari 2023 till och med 31 
december 2026 välja:  
 
Representanter  
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Lotta Carlberg (C) 
Viktoria Söderling (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Närvård syftar till att regioner och kommuner tillsammans försöker möta 
människors behov av vård- och omsorg utifrån lokala förutsättningar. 
Närvård bedrivs i olika delar av landet men har i dagsläget inte en 
gemensam definition. I Uppsala län definieras närvård som det 
samverkansarbete som bedrivs inom Hälsa Stöd  vård och Omsorg mellan 
kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala. Invånarna ska få sitt 
samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg samt förebyggande 
och hälsofrämjande insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. 
 
Närvårdsutveckling har i länet formellt bedrivits sedan projektstart 2008. 
Sedan 2010 bedrivs närvård som ett kontinuerligt utvecklingsarbete i 
ordinarie verksamheter. Närvård berörs av lagar och andra regelverk om 
samverkan och ingår i den länsgemensamma utvecklingen i samverkan, men 
ska främst utgå från de lokalt identifierade behoven Samråd HSVO Tierp 
och TL HSVO Tierp driver den lokala närvårdsutvecklingen med stöd av en 
samfinansierad Närvårdsstrateg.  
 
Kommunstyrelsen och regionstyrelsen utser representanter till 
Samråd HSVO Tierp som tillsammans med TL HSVO Tierp leder 
närvårdsutvecklingen. Styrelserna delges verksamhetsplan och en årlig 
verksamhetsberättelse om utvecklingen, och därmed samverkan inom 
områdena hälso- och sjukvård, social omsorg, skola och kultur och fritid 
mellan Region Uppsala och Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• TL HSVO Tierp  
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§ 11 
Dnr KS/2022:435  

Samordningsförbundet - Val av 1 ledamot och 1 ersättare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till ledamot och ersättare till samordningsförbundet Uppsala Län från och 
med 1 april 2023 till och med den 31 mars 2027 välja: 
 
Ledamot 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
 
Ersättare 
Viktoria Söderling (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan 
mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet 
är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets 
åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar. 
 
Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från 
förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att två eller fler 
medlemsparter ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara 
en samverkan mellan minst två sökande som aktivt bidrar i arbetet. 
 
I verksamheten finns en lagstiftning (ofta förkortad Finsam) som reglerar 
vad vi förbundet får finansiera, Lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210), vilken trädde i kraft 1 januari 2014. 
Förbundet startade år 2008 och är ett av 8 länsförbund. I mars 2020 var 260 
av landets 290 kommuner medlemmar i något av Sveriges 
samordningsförbund. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Samordningsförbundet Uppsala län 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 12 
Dnr KS/2022:435  

Brottsofferjourens referensgrupp - Val av 2 representanter 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till representanter i brottsofferjourens referensgrupp under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Representanter  
Carola Fredén (M)  
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har sedan 1 januari 2019 en överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Uppsala län i syfte att 
erbjuda invånarna i Tierps kommun samtalsstöd i en brottsutsatt situation. 
 
Brottsutsatta, anhöriga och vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller 
polisanmälan, rättsprocess och försäkring- och ersättningsfrågor samt i 
konteker med vårs, myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna 
i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453 samt EU-direktivet ”Brottsoffren i 
centrum”. 
 
Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. Enligt 
avtalet har Tierps kommun rätt till att dela i Brottsofferjourens 
referensgrupp varför representanter nu föreslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Styrgruppen för närvårdsutveckling Tierp  
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§ 13 
Dnr KS/2022:435  

Örbyhus golfklubb - Val av 1 adjungerad ledamot 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som adjungerad ledamot till Örbyhus golfklubbs styrelse under perioden 
11 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Adjungerande ledamot 
Ekonomichef  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har borgensåtagande i föreningen och har 
därför en representant i styrelsen.  
 
Örbyhus Golfklubb bildades 1990. Banan är belägen i området runt Örbyhus 
Slott. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till  

• Administratör Ledningsstöd  
• Ekonomichef  
• Örbyhus golfklubbs styrelse 
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§ 14 
Dnr KS/2022:435  

Tämnarens Vatten Ideell förening - Val av adjungerad ledamot 
till styrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till adjungerad ledamot till styrelsen för Tämnarens Vatten Ideell 
förening för perioden 11 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Adjungerad ledamot  
Emma Lokander (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda 
opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön. Föreningen är en ideell 
förening öppna för alla som vill värna sjön Tämnaren. Föreningen har som 
vision att Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och attraktiv sjö år 2070. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Nomineringar från gruppledare  

 
Beslutet skickas till 

• Tämnarens Vatten Ideell förening 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 15 
Dnr KS/2022:121  

Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM 
(Lagen om vård av missbrukare),  
 
Lars Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Sara Nordfors (L) 
Viktoria Söderling (S) 
Lotta Carlberg (C) 
Elin Åkerlund (KD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Jonas Nyberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Emma Lokander (M) 
 
att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen §12/2022 upphör att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som 
inte är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten 
som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag har rätt att fatta 
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan 
beslutanderätten följer direkt genom lag.  
 
Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till 
annan ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna. 
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

• Administrativ assistent Ledningsstöd  
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