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Tid och plats 18 oktober 2022, kl. 18:00 - 19:05, ajournering 18:40 - 18:50, i 
Humlesalen, Kulturhuset Möbeln, Tierp 

Paragrafer § 96 - § 103

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-24 Anslaget tas ner: 2022-11-15 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Emma Lokander, Börje Wennberg 

Beslutande Sara Sjödal (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Erik Kolm (C) 
Björn Hellstedt (C) 
Anna Ahlin (C) 
Filip Håkansson (C) 
Lars Lindgren (C) 
Rebecka Knutsson (C) 
Emma Lokander (M) 
Daniel Blomstedt (M) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Carola Fredén (M) 
Peter Hansson (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD) 
Sara Nordfors (L) 

Viktoria Söderling (S) 
Jonas Nyberg (S) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Linda Friberg (S) 
Robin Falk (S) 
Matilda Svahn (S) 
Christer Borg (S) 
Christina Holmström (S) 
Bengt-Olov Eriksson (S) 
Christina Svensson (S) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Börje Wennberg (S) 
Margareta Magnusson (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Linus Sevefjord Törnkvist (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Jörgen Pettersson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Lars-Ola Sandström (SD) 
Patrik Johansson (SD) 
Bengt Asplund (SD) 
Simon Brännström (SD) 
Veronica Mattsson (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Elmer Pollack (TList) 
Jenny Lundström (MP) 

Underskrifter 
Sekreterare 

Evelina Håkansson 

Ordförande 

Bengt-Olov Eriksson §§ 96-99, Daniel Blomstedt §§ 100-103 

Justerande 

Emma Lokander  Börje Wennberg
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Ersättare Bo Larsson (C) 
Mats Wikander (C) 
Pernilla Rollén Sjöström (C) 
Regina Birkehorn (M) 
Sven Lokander (M) 
Tomas Lindberg (KD) 
Nils Arne Kastberg (KD) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Kristoffer Nordfors (L) 

Andrea Nyberg (S) 
Ulf Andersson (S) 
Katarina Larsson (S) 
Per Sangert (S) 
Lisbeth Piatos (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Per Karlsson (SD) 
Tony Eilertsen (SD) 
Anders Hällbom (MP) 
Dennis Åkerlind (TList) 
Per-Olof Flood (TList) 

Övriga närvarande Evelina Håkansson, sekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Maria Wirström, administratör 
Fredrik Persson, vaktmästare 
Torbjörn Hägerström, vaktmästare 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  
 

 
 Hälsningsanförande av ålderspresident 

Bengt-Olov Eriksson (S) 
  

 
 Upprop   
 
 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 24 
oktober kl. 15:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 

  

 
§ 96 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
§ 97 Protokoll slutlig rösträkning för val av 

ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

KS/2022:841  

 
§ 98 Val av ledamöter och ersättare samt 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning 

KS/2022:436  

 
§ 99 Val av ordförande, 1:e vice ordförande 

och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

KS/2022:436  

 
§ 100 Sammanträdesplan för 

kommunfullmäktige för återstående del 
av 2022 och år 2023 

KS/2022:84  

 
§ 101 Kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden år 2023 
KS/2022:84  

 
§ 102 Fyllnadsval KS/2022:114  
 
§ 103 Godkännande av entledigande från 

uppdrag i kommunfullmäktige 
KS/2022:114  
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Hälsningsanförande av ålderspresident Bengt-Olov Eriksson (S) 
 
Sammanträdet inleds med ett hälsningsanförande av ålderspresident Bengt- 
Olov Eriksson (S). Ålderspresident är den person som har suttit längst tid i 
kommunfullmäktige och är den som formellt sammankallar 
kommunfullmäktige vid en ny mandatperiods början samt håller i det första 
sammanträdet fram till dess att en ny ordförande har valts. 
 
Bengt-Olov Eriksson (S) riktar ett särskilt välkomnande till de många helt 
nyvalda ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige den här 
mandatperioden. Han förklarar att det kommer att vara mycket nytt att sätta 
sig in i som ny förtroendevald, inte mist kring allt det praktiska runt ett 
sammanträde. Han informerar om att det kommer att hållas utbildningar i 
anslutning till sammanträdena under hela nästkommande år.  
 
Bengt-Olov Eriksson (S) betonar att många viktiga beslut fattas av 
kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige är ett forum för lokal 
demokrati. Olika åsikter finns och ska finnas för att föra utvecklingen 
framåt och det är av största vikt att alla i församlingen gör sitt yttersta för att 
medverka till ett respektfullt och förtroendeingivande debattklimat.   
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§ 96 
Dnr KS/2022:154  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 97
Dnr KS/2022:841 

Protokoll slutlig rösträkning för val av ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har översänt protokoll avseende slutlig rösträkning och 
mandatfördelning för val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
mandatperioden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Protokoll vid slutlig rösträkning (22058842)
• Bilaga 1-7 (22085114)
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§ 98
Dnr KS/2022:436 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning under perioden 15 
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 välja:  

Ledamöter 
Jonas Nyberg (S)  
Joakim Larsson (SD)  
Lotta Carlberg (C)  
Christina Svensson (S)  
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 

att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning under perioden 15 
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 välja:  

Ersättare 
Alexander Karlsson (V) 
Tomas Lindberg (KD)  
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Jenny Lundström (MP)  
Anne-Louise Palmqvist (L) 

att till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning under perioden 15 
oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 välja Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen (M), 

att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning under 
perioden 15 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 välja Lotta 
Carlberg (C), samt 

att till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning under 
perioden 15 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026 välja Jonas 
Nyberg (S). 
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Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och 
ersättare som ska väljas till nämnder, styrelse och andra uppdrag inom 
kommunen. Valberedningen bereder inte fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till 
• Lönecentrum
• Administratör Ledningsstöd
• Berörda förtroendevalda
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§ 99
Dnr KS/2022:436 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ordförande i kommunfullmäktige från och med 18 oktober 2022 till 
och med 14 oktober 2026 välja Daniel Blomstedt (M),  

att till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 18 oktober 
2022 till och med 14 oktober 2026 välja Peter Zoné (KD), samt 

att till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 18 oktober 
2022 till och med 14 oktober 2026 välja Bengt-Olov Eriksson (S).  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, Lars-Göran Birkehorn 
Karlsen (M), presenterar valberedningens förslag till kommunfullmäktiges 
ordförande, 1:e vice och 2:vice ordförande.  

Kommunfullmäktige väljer presidium på sitt sammanträde den 18 oktober 
2022 men den nya mandatperioden börjar redan den 15 oktober. 

Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 1/2022
• Förslag till beslut
• Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till 
• Sekretariatet
• Berörda ledamöter
• Lönecentrum
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§ 100
Dnr KS/2022:84 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige för återstående del 
av 2022 och år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022: 

Tisdagen den 8 november, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 december, klockan 18:00 

att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023: 

Tisdagen den 28 februari, klockan 18:00, 
Tisdagen den 25 april, klockan 18:00, 
Onsdagen den 7 juni, klockan 16:00,  
Tisdagen den 19 september, klockan 18:00, 
Tisdagen den 7 november, klockan 13:00, 
Tisdagen den 12 december, klockan 18:00. 

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
• Webbansvarig på ledningsstöd
• Alla chefer vid förändring av sammanträdesdagar mot tidigare beslut
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§ 101
Dnr KS/2022:84 

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden under år 2023 
ska anslås på kommunens digitala anslagstavla och publiceras i tidningen 
Norra Uppland. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 13 § kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och 
plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige samt uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. 

Information om sammanträdena ska också publiceras i tidningen Norra 
Uppland och vid behov i andra informationskanaler. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut

Beslutet skickas till 
• Ledningsstöd
• Kommunikationsenheten
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§ 102
Dnr KS/2022:114 

Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

till revisor för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning under 
perioden 24 oktober 2022 till och med hanteringen av 2022 års 
årsredovisning välja Stefan Andersson (S),  

att till revisionens ordförande under perioden 24 oktober 2022 till och med 
hanteringen av 2022 års årsredovisning välja Kars-Gunnar Marklund (S), 

att till revisionens vice ordförande under perioden 24 oktober 2022 till och 
med hanteringen av 2022 års årsredovisning välja Inger Klockerman (M), 

att till lekmannarevisor i Tierps Energi & Miljö AB under perioden 24 
oktober 2022 till och med bolagstämman för 2022 års förvaltning välja 
Stefan Andersson (S),  

att till lekmannarevisor i TEMAB Fjärrvärme AB under perioden 24 
oktober 2022 till och med bolagstämman för 2022 års förvaltning välja 
Stefan Andersson (S),  

att till revisor i styrelsen för Tierp Sockens Magasinfond och Gustav 
Gilljam i Yvre donationsfond under perioden 24 oktober 2022 till och med 
hanteringen av 2022 års årsredovisning välja Stefan Andersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande, Göran Carlsson, har avlidit. Fyllnadsval för 
uppdragen som revisor för granskning av kommunens räkenskaper och 
förvaltning, ordförande för kommunens revisorer, lekmannarevisor i Tierps 
Energi & Miljö AB, lekmannarevisor i TEMAB Fjärrvärme AB och revisor 
i styrelsen för Tierp Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre 
donationsfond måste därför göras.  

Yttrande 
Jonas Nyberg (S) yttrar sig. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-18 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

13 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Nomineringar från gruppledare

Beslutet skickas till 
• Berörda revisorer
• Administratör Ledningsstöd
• Lönecentrum
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§ 103
Dnr KS/2022:114 

Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Karin Gerhardts (MP) begäran om entledigande från sitt 
uppdra som ersättare i kommunfullmäktige, 

att godkänna Helena Bromans (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,  

att godkänna Bengt Lindströms (SD) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Karin Gerhardt (MP)  har den 5 oktober 2022 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

Helena Broman (S) har den 12 oktober 2022 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Bengt Lindström (SD) har den 13 oktober 2022 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige godkänner inkomna begäran om entledigande och 
sedan är det Länsstyrelsen som utser nya ersättare och ledamöter.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Inkomna begäran om entledigande

Beslutet skickas till 
• Länsstyrelsen Uppsala län
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