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Tid och plats  27 oktober 2022, kl.09:00 – 09:30 i B-salen, Tierp 

Paragrafer § 3 - § 18 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-27 Anslaget tas ner: 2022-11-18 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Jonas Nyberg (S) 

Joakim Larsson (SD) 

Lotta Carlberg (C) 

Christina Svensson (S) 

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),Ordförande 

 

 

 

Beslutande ersättare Alexander Karlsson (V) 

Tomas Lindberg (KD) 

Mio Tastas Viktorsson (TList) 

Jenny Lundström (MP) 

Anne-Louise Palmqvist (L) 

 

 

 

Övriga närvarande  

 
 

Ersättare  

 

 

 
Tjänstemän och övriga Annika Höök, nämndsekreterare 

Pontus Stålberg, nämndsekreterare 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 

 
 
 Ordförande 
 
    Lars-Göran Birkehorn-Karlsen 

 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg    
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop   

 

  Val av justerare - Jonas Nyberg   

 

§ 18 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:900  

 

§ 3 Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i 

kommunstyrelsen samt val av 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 

vice ordförande 

KS/2022:436  

 

§ 4 Val av finanskommunalråd KS/2022:436  

 

§ 5 Val av oppositionsråd KS/2022:436  

 

§ 6 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 

bolagsstämma i Tierps 

kommunfastigheter AB 

KS/2022:436  

 

§ 7 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 

bolagsstämma i TEMAB Fjärrvärme 

AB 

KS/2022:436  

 

§ 8 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen 

KS/2022:436  

 

§ 9 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med Tierps Energi & 

Miljö AB 

KS/2022:436  

 

§ 10 Val av 5 revisorer för granskning av 

kommunens räkenskaper och 

förvaltning samt val av ordförande och 

vice ordförande 

KS/2022:436  

 

§ 11 Val av 2 lekmannarevisor i 

Tierps kommunfastigheter AB 

KS/2022:436  

 

§ 12 Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 

Energi & Miljö AB 

KS/2022:436  
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§ 13 Val av 2 lekmannarevisorer i 

Tierps Fjärrvärme AB 

KS/2022:436  

 

§ 14 Val av 2 lekmannarevisorer i 

AB Tierpsbyggen 

KS/2022:436  

 

§ 15 Val av 2 revisorer och 2 

revisorsersättare i styrelsen för 

Tierps sockens Magasinfond och 

Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 

KS/2022:436  

 

§ 16 Regler för inkallande av ersättare till 

tjänstgöring i nämnder och styrelsen 

KS/2022:436  

 

§ 17 Information om kommande val KS/2022:886  
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§ 18 
Dnr KS/2022:900  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Förslag till beslut 

Valberedningen beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 

• Tillägg av ärende 3: Godkännande av föredragningslistan.   

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 

2022-10-27 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

5 

 

 

 

 

§ 3 
Dnr KS/2022:436  

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till ledamöter i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 

med den 31 december 2026 välja: 

 

Ledamöter 

Sara Sjödal (C)  

Emma Lokander (M)  

Lotta Carlberg (C)  

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 

Elin Åkerlund (KD)  

Sara Nordfors (L) 

Joakim Larsson (SD)  

Maj-Louise Ljungmark (SD)  

Klas Jakobsson (SD)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)   

 

att till ersättare i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 

med den 31 december 2026 välja: 

 

Ersättare 

Yaqub Ahmed (C) 

Carola Fredén (M)  

Erik Kolm (C)  

Jessica Tindre Falk (X)  

Filip Håkansson (C) 

Karo Hovhannisian (M) 

Lars Ola Sandström (SD) 

Jan Jansson (SD) 

Bengt Asplund (SD)  

Xxxx Xxxx (X)  
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Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X)  

Xxxx Xxxx (X) 

 

att till ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 

med den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C), 

 

att till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 

till och med den 31 december 2026 välja Emma Lokander (M), samt 

  

att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 

till och med den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande 

också vara kommunalråd. 

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 

styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 

också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett 

övergripande ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion). 

 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp, 

fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar också för sådana uppgifter som inte lagts på 

annan nämnd. Utöver det ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 

av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Administratör ledningsstöd 
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§ 4 
Dnr KS/2022:436  

Val av finanskommunalråd 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till finanskommunalråd under perioden 1 januari 2023 till och med den 

31 december 2026 välja Sara Sjödal (C).  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Sverige finns det idag 290 olika kommuner. I varje kommun finns ett 

kommunalråd. I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 

kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 

finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 

 

Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets uppgifter, ansvarsområden 

och tjänstgöringsgrad.  

 

I Tierps kommun har vi ett finanskommunalråd som också är kommunalråd. 

Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som inom kommunen 

fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha 

benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller 

en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  

• Administratör Ledningsstöd  

• Berörd förtroendevald 
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§ 5 
Dnr KS/2022:436  

Val av oppositionsråd 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till oppositionsråd utse Viktoria Söderling (S) under perioden 1 januari 

2022 till och med den 31 december 2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 30 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 

kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 

finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 

 

Oppositionsrådet sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till 

uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen. 

 

Oppositionsrådet ansvarar tillsammans med finanskommunalrådet för 

samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna. 

 

Det är oppositionsrådets uppgift att föra vidare relevant information från 

styrelser och nämnder till gruppledare vars partier i opposition saknar 

representation eller insyn vid sammanträden. Med andra ord företräder 

oppositionsrådet inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i 

sin roll som oppositionsråd. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Adminstratör ledningsstöd 

• Sekretariatet 
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§ 6 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 

kommunfastigheter AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 

november 2026 välja: 

 

Ombud 

Daniel Blomstedt (M) 

 

Suppleant 

Peter Zoné (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 

Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 

Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige har 

det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag 

som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 

ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 

aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 

arkivlagen. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  

• Administratör Ledningsstöd  

• Berörda förtroendevalda 

• Tierps kommunfastigheter AB 
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§ 7 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i TEMAB 
Fjärrvärme AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med TEMAB Fjärrvärme 

AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja: 

 

Ombud 

Daniel Blomstedt (M) 

 

Suppleant 

Peter Zoné (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö 

miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun. 

 

TEMAB Fjärrvärme försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, 

vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i 

Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All fjärrvärmeproduktion är helt 

fossilfri. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 

kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin för 

uppvärmning av cirka 3 000 villor. 

 

Bolagstämman sker en gång per år i april/maj. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  

• Administratör Ledningsstöd  

• Berörda förtroendevalda 

• TEMAB Fjärrvärme AB   
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§ 8 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med AB 
Tierpsbyggen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen för 

tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja:  

 

Ombud 

Daniel Blomstedt (M) 

 

Suppleant 

Peter Zoné (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 

Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 

Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige har 

det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag 

som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 

ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 

aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 

arkivlagen. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• AB Tierpsbyggen 

• Berörd förtroendevald 

• Administratör Ledningsstöd 

• Lönecentrum 
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§ 9 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 
Energi & Miljö AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att till ombud och suppleant vid bolagstämmor med Tierps Energi & Miljö 

AB för tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 

välja:  

 

Ombud 

Daniel Blomstedt (M) 

 

Suppleant 

Peter Zoné (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) är ett kommunägt bolag. 1 januari 

2016 övertogs verksamheterna från Tierps kommun och har sedan dess 

uppdrag inom gata och park, vatten och avlopp samt renhållning. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Tierps Energi & Miljö AB 

• Berörd förtroendevald 

• Administratör ledningsstöd 

• Lönecentrum 
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§ 10 
Dnr KS/2022:436  

Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper 
och förvaltning samt val av ordförande och vice ordförande 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till revisorer och till revisionens ordförande samt revisionens vice 

ordförande för att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under 

perioden 1 januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års 

årsredovisning: 

 

Revisorer 

Peter Staland (C)  

Inger Klockerman (M)  

Kristian Ylijääskö (SD) 

Xxxx Xxxx (X) 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Ordförande 

Xxxx Xxxxx (X)  

 

Vice ordförande 

Xxxx Xxxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fem revisorer och inga ersättare. Tre av revisorerna skall 

representera oppositionen. Kommunfullmäktige ska för den tid som 

fullmäktige bestämmer bland valda revisorer utse en ordförande och en vice 

ordförande som båda representerar oppositionen. 

 

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som 

påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för 

kommunala företag samt revisorernas reglemente. Revisionsarbetet ska 

bedrivas med utgångspunkt från den senaste versionen av skriften "God 

revisionssed i kommunal verksamhet". 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 

• Administratör Ledningsstöd 

• Lönecentrum 

• Ekonomienheten 
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§ 11 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisor i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter 

AB från och med 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 2026 års 

förvaltning välja: 

 
Lekmannarevisor 

Inger Klockerman (M) 

 
Lekmannarevisor 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 

lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur respektive 

bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv kommunfullmäktige har 

utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 

respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 

hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 

Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 

som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 

respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Tierps kommunfastigheter AB 

• Berörd förtroendevald 

• Administratör Ledningsstöd 

• Lönecentrum 
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§ 12 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö 

AB för perioden 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 

2026 års förvaltning välja: 

 
Lekmannarevisor 

Peter Staland (C) 

 
Lekmannarevisor 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 

lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 

respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 

kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 

 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 

respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 

hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 

 

Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 

som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 

respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Tierps Energi & Miljö AB 

• Berörda förtroendevalda 

• Administratör Ledningsstöd  

• Lönecentrum 
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§ 13 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 
Fjärrvärme AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till lekmannarevisorer i Tierps Fjärrvärme AB från och med 1 januari 

2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja: 

 
Lekmannarevisor 

Peter Staland (C) 

 
Lekmannarevisor 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 

lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 

respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 

kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 

 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 

respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 

hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 

 

Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 

som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 

respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Tierps Fjärrvärme 

• Berörd förtroendevald 

• Administratör ledningsstöd 

• Lönecentrum 
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§ 14 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i AB 
Tierpsbyggen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till lekmannarevisorer i AB Tierpsbyggen under perioden 1 januari 2023 

till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja: 

 

Lekmannarevisor 

Inger Klockerman (M) 

 

Lekmannarevisor 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

I ett kommunalt bolag finns det auktoriserade revisorer och 

lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur respektive 

bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv kommunfullmäktige har 

utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar.  

 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen och utses av 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna hämtas ur kretsen av 

kommunens revisorer. 

 

Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 

som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 

respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 

 

Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  

• Administratör Ledningsstöd  

• Berörda förtroendevalda 

• AB Tierpsbyggen  
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§ 15 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i styrelsen för Tierps 
sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Tierps sockens 

Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 

januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års årsredovisning: 

 

Revisor 

Peter Staland (C) 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Revisorsersättare 

Inger Klockerman (M) 

Xxxx Xxxx (X) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ändamålet med Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 

donationsfond är följande: 

 

Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, 

om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre 

donationsfond, att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag 

främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och 

förkovran. Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till 

kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid 

läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag 

för jordbrukares fortbildning, minst 20 % läggas till kapitalet. Om något av 

de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får 

därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till 

nästkommande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 

• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Styrelsen Fyrisåns vattenförbund 

• Berörda förtroendevalda 

• Administratör Ledningsstöd 

• Lönecentrum 
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§ 16 
Dnr KS/2022:436  

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder och 
styrelsen 
 
Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa följande regler angående inkallande av ersättare till  

tjänstgöring i kommunfullmäktiges valberedning, nämnder, styrelsen och  

övriga organ där antalet ersättare motsvarar antalet ledamöter och då  

majoritetsval tillämpas vid val av ersättare. 

 

1. Ersättare ska inkallas från samma parti som den frånvarande ledamoten,  

i första hand den ersättare som valts i samma ordningsföljd som den  

ledamot som har förhinder, i andra hand i den ordning som ersättarna  

har valts. 

 

2. Om innehållet i punkten 1 inte är tillämpligt, gäller följande för  

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,  

Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 

Tierpslistan: 

 

a. för Socialdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt  

följande turordning:  

Vänsterpartiet 

 

b. för Centerpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande  

turordning: 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna 

 

c. för Moderaterna inkallas ersättare från partierna enligt följande  

turordning: 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna 

 

d. för Miljöpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  

Återkommer 

 

e. för Vänsterpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 

turordning:  

Socialdemokraterna 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 

2022-10-27 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

24 

 

f. för Liberalerna inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna 

 

g. för Kristdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 

turordning:  

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna 

 

h. för Sverigedemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 

turordning: 

 

i. för Tierpslistan inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  
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§ 17 
Dnr KS/2022:886  

Information om kommande val 
 

Beslut 

Valberedningen beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska förutom de val som avses hanteras under detta 

valberedningssammanträde föreslå val till nämnder, övriga platser i bolag 

och diverse andra organisationer som kommunen representeras i. En lista på 

vilka val som ska göras kommer gå ut så att partierna hinner genomföra sina 

nomineringsförfaranden. 

 

 

 


