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Tid och plats  1 december 2022, kl.13:00 - 14:00 i B-salen, kommunhuset, Tierp 
Paragrafer § 19 - § 52 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-12-05  Anslaget tas ner: 2022-12-27 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Lars-Göran Birkehorn Karlsen, 

ordförande (M) 
Lotta Carlberg (C), 1:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S), 2:e vice ordförande  
Christina Svensson (S) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Tomas Lindberg (KD) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga  
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Lars-Göran Birkehorn-Karlsen 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 19 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:900  
 
§ 20 Sammanträdesdagar 2023 KS/2022:1009  
 
§ 21 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

Kommuninvest i Sverige, 
föreningsstämma 

KS/2022:436  

 
§ 22 Val av 1 ombud och 1 ersättare i 

Fyrisåns vattenförbunds stämma 
KS/2022:436  

 
§ 23 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 

styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
KS/2022:436  

 
§ 24 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

årsstämma Dalälvens 
vattenvårdsförening 

KS/2022:436  

 
§ 25 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

Upplandsstiftelsens stämma 
KS/2022:436  

 
§ 26 Val av 1 ledamot  i Nedre Dalälvens 

samarbetsorganisation samt val av 1 
ombud till årsstämman 

KS/2022:436  

 
§ 27 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i 

styrelsen för Stiftelsen Leufsta 
KS/2022:436  

 
§ 28 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i 

styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 

KS/2022:436  

 
§ 29 Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande till IT-
nämnden 

KS/2022:436  
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§ 30 Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande till 
lönenämnden 

KS/2022:436  

 
§ 31 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 

räddningsnämnden 
KS/2022:436  

 
§ 32 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till 

krisledningsnämnd samt val av 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 33 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i 

jävsnämnden samt val av ordförande 
och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 34 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 

valnämnden samt val av ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 35 Nominering av 3 ledamöter och 3 

ersättare till Lokala Säkerhetsnämnden 
vid Forsmarks kärnkraftverk 

KS/2022:436  

 
§ 36 Val av 10 ledamöter i 

demokratiberedningen samt val av 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 37 Val till begravningsombud KS/2022:436  
 
§ 38 Val av gode män till 

lantmäteriförrättning 
KS/2022:436  

 
§ 39 Val av 1 representant och 1 ersättare till 

Östhammars referensgrupp för 
slutförvar 

KS/2022:436  

 
§ 40 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 

Mälardalsrådet 
KS/2022:436  

 
§ 41 Val av 1 representant till konsortiet för 

den gemensamma pensionsstiftelsen i 
Uppsala län 

KS/2022:436  

 
§ 42 Val av adjungerad ledamot i styrelsen 

för Nordupplands fotbollsallians 
ekonomiska förening 

KS/2022:436  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 
2022-12-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

4 
 

§ 43 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
Marma-Mehede 
fiskevårdsområdesförenings styrelse 

KS/2022:436  

 
§ 44 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 

östra Sveriges luftvårdsförbund 
KS/2022:436  

 
§ 45 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

stämman i Tämnarens Vatten Ideell 
förening 

KS/2022:436  

 
§ 46 Val av representant till Länskommittén 

för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges 
nationaldag 

KS/2022:436  

 
§ 47 Val av 1 adjungerad ledamot till Nedre 

Tämnaråns fiskevårdsförening 
KS/2022:436  

 
§ 48 Val av 1 representant och 1 ersättare till 

förbundsstämman med Svealands 
Kustvattenvårdsförbund 

KS/2022:436  

 
§ 49 Val av 1 representant och 1 ersättare i 

stiftelsen Strömsbergs industriminne 
KS/2022:436  

 
§ 50 Val av 1 representant till Stiftelsen Eric 

Sahlströms-Institutet 
KS/2022:436  

 
§ 51 Val av 2 representanter i Ängskärs 

anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 
KS/2022:436  

 
§ 52 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

stämman samt val av 1 ledamot i 
styrelsen för Leader Nedre Dalälven 

KS/2022:436  
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§ 19 
Dnr KS/2022:900  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  
 

- Ärende 31, Val av 1 representant Uppsala läns barnavårdsförbund, 
utgår.  
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§ 20 
Dnr KS/2022:1009  

Sammanträdesdagar 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 
 
att anta följande sammanträdesdag för 2023: 
 
Torsdag 9 februari kl. 09:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare har tillsammans med ordförande tagit fram ett förslag på 
sammanträdesdag.  
 
Beslutsmotivering 
På grund av valberedningens uppdrag bedöms det inte finnas något större 
behov av sammanträden under 2023 men att det kan vara bra att ha ett 
sammanträde planerat ifall något ärende skulle uppstå till dess, i annat fall 
kommer mötet att ställas in. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
• Webbansvarig på ledningsstöd 
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§ 21 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest i Sverige, 
föreningsstämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare till Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma 
under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Sara Sjödal (S)  
 
Ersättare 
Emma Lokander (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest i 
Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns den 
ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger 
aktiebolaget. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. 
Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från ägarorganisationen 
skapas också ett tydligt ansvarsförhållande där den tillståndspliktiga 
finansverksamheten och dess ledning frikopplas från medlems- och 
ägarfrågorna i föreningen. 
 
Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga 
föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga 
frågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
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§ 22 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare i Fyrisåns vattenförbunds 
stämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare i Fyrisåns vattenförbunds stämma under 
perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för 
vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som 
mynnar i Ekoln. År 1990 ombildades vattenvårdsförbundet till Fyrisåns 
vattenförbund. Idag är verksamheten inriktad på att genomföra och 
sammanställa vattenundersökningar, initiera åtgärder för att uppnå god 
status i sjöar och vattendrag, informera allmänheten och myndigheter m.m.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Fyrisåns vattenförbund 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 23 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen Fyrisåns 
vattenförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamot och ersättare i styrelsen Fyrisåns vattenförbund under 
perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 nominera: 
 
Ledamot 
Björn Hellstedt (C)  
 
Ersättare 
Peter Hansson (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för 
vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som 
mynnar i Ekoln. Medlemskap var frivilligt och utgjordes av berörda 
kommuner och landsting. Verksamheten inriktades på att sammanställa 
vattenundersökningar, inventera bad-, fiske- och vattentäktsområden samt 
utsläppskällor, informera allmänheten och myndigheter mm. 
 
I början av 1980-talet inleddes arbetet med att ombilda Fyrisåns 
vattenvårdsförbund och i maj 1984 förordnade Länsstyrelsen i Uppsala län 
om förrättning för bildande av ett vattenförbund för Fyrisån. Processen 
pågick under flera år och i februari 1990 registrerades Fyrisåns 
vattenförbund. I stadgarna fastslås att förbundet skall arbeta med frågor 
som berör Fyrisåns vattenkvalitet, vattenhushållning och 
vattendragsunderhåll. Obligatoriska medlemmar i förbundet är kommuner, 
industrier, bevattnings- och dikningsföretag samt dammägare medan 
fiskeorganisationer kan ingå frivilligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 24 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till årsstämma Dalälvens 
vattenvårdsförening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare till årsstämma med Dalälvens 
vattenvårdsförening för 2022 års förvaltning till och med 2026 års 
förvaltning välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalälvens Vattenvårdsförening, är en sammanslutning av olika aktörer, som 
på ett eller annat sätt har en koppling till Dalälven eller dess biflöden. 
Medlemmarna är företag, kommuner och organisationer. Syftet med 
föreningens arbete är att följa utvecklingen i ett urval sjöar och vattendrag i 
Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med 
tiden och värdera enskilda källors betydelse. 
 
Dalälvens vattenvårdsförenings policy är att föreningen skall opartiskt 
verka för en god vattenvård och för att förbättra vattenkvaliteten i 
Dalälven. Föreningen skall vara opinionsbildande på ett övergripande plan 
och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt och även 
initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på 
basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen 
för Dalälven. Föreningen skall ej verka som myndighet eller yttra sig i 
prövnings- eller tillsynsärenden. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Dalälvens Vattenvårdsförening 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 25 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Upplandsstiftelsens stämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare till Upplandstiftelsens stämma för 2023 års 
förvaltning till och med 2026 års förvaltning välja:  
 
Ombud 
Emma Lokander (M)  
 
Ersättare 
Lotta Carlberg (C)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen är en fristående ideell förening där Regionen och 
kommunerna är medlemmar. Stiftelsen har en egen styrelse och en stämma 
och verksamheten finansieras via Region Uppsala, uppdrag, projektmedel 
och andra bidrag. 
 
Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och 
friluftslivet. Stiftelsen förvaltar 47 områden i länet på uppdrag, som ägare 
eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god 
naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I 
några av dessa finns campingplats eller stugby. 
 
Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, 
och för fyra kanotleder. Genom stiftelsens naturskola stimulerar vi lärare 
och klasser till mer uteverksamhet. 
 
En viktig del i stiftelsens arbete är även att sprida kunskap om länets natur, 
naturvård och friluftsmöjligheter. Detta görs bland annat genom skrifter, 
foldrar, hemsidan, appar och på Biotopia. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Upplandsstiftelsen  
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§ 26 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot  i Nedre Dalälvens samarbetsorganisation samt 
val av 1 ombud till årsstämman 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamot och ombud efter bolagsstämman för 2022 års förvaltning till 
och med 2026 års förvaltning välja: 
 
Ledamot 
Erik Kolm (C)  
 
Ombud 
Emma Lokander (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvssamarbetet verkar för en positiv utveckling i Nedre 
Dalälvsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar  

 
Beslutet skickas till 

• NeDas samarbetsorganisation samt årsstämma 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 27 
Dnr KS/2022:436  

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Leufsta 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Leufsta under 
perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Carola Fredén  (M) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Ersättare 
Anna Ahlin (C) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Leufsta arbetar med att visa, bevara och utveckla Lövstabruk som 
är ett av kommunens största besöksmål. Stiftarna består av Tierps kommun, 
Region Uppsala, Uppsala Universitetsbibliotek, Länsstyrelsen i Uppsala 
samt familjen de Geer. Exempel på verksamheter som stiftelsen anordnar är 
konserter, visningar, bröllop, konstutställningar och olika evenemangsdagar. 
De olika verksamheterna är mycket viktiga för brukets övriga aktörer, 
företag och föreningar.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Styrelsen för stiftelsen Leufsta   
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§ 28 
Dnr KS/2022:436  

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamöter och ersättare i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond 
och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 januari 2023 
till 31 december 2026 välja: 
 
Ledamot 
Annelie Andersson (C)  
Britt Pagard (C)  
Xxxx Xxxx (X)  
 
Ersättare 
Xxxx Xxxx (X)  
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 för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 29 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till IT-nämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamot i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 välja Sara Sjödal (C),  
 
att till ersättare i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S), 
 
att till ordförande i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C) från Tierps kommun, samt  
 
att till vice ordförande i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X) från Xxxx kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby, och 
Östhammar kommuner gällande drift av kommunernas IT-system och 
support till användare. Man deltar också i kommunernas IT-upphandlingar. 
 
Nämndens ansvarsområde är över-gripande it-strategiska och IT-taktiska 
frågor samt IT-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och 
beslut som tas av nämnden. 
 
Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en 
samverkans-kultur för att få mer effektiva lösningar för såväl 
kärnverksamheterna som för IT-verksamheten. 
 
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala 
utvecklingsarbete samt stödja samordning av 
verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva 
efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 
 
Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten 
för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till överenskomna 
servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-
relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 
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Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen, Tierps 
kommun, väljer ordförande och vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• IT-nämnden  
• Knivsta kommun  
• Heby kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Östhammars kommun  
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§ 30 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till Lönenämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamot i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C),  
 
att till ersättare i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S), 
 
att till ordförande i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C) från Tierps kommun, samt  
 
att till vice ordförande i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxx (X) från Xxxx kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att 
från och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom 
lönepensionsadministrationen. Nämnden kallas för Lönecentrum. Tierps 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation.  
 
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer 
ordförande och vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönenämnden 
• Knivsta kommun 
• Älvkarleby kommun 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd  
• Lönecentrum  
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§ 31
Dnr KS/2022:436 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till räddningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till ledamöter i räddningsnämnden från Tierps kommun under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja:  

Ledamot 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 

att till ersättare i räddningsnämnden från Tierps kommun under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 

Ersättare 
Kenneth Karlsson (M) 
Oskar Nilsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. 
Räddningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal 
mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners 
kommunfullmäktige. Verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker 
miljö för dem som bor, verkar och vistas i Tierps, Uppsala och Östhammars 
kommun. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Gruppledarnas nomineringar
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum
• Administratör Ledningsstöd
• Berörda förtroendevalda
• Räddningsnämnden
• Uppsala kommun
• Östhammars kommun
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§ 32
Dnr KS/2022:436 

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till krisledningsnämnd samt 
val av ordförande och vice ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till ledamöter i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
31 december 2026 välja: 

Ledamöter 
Sara Sjödal (C) 
Emma Lokander (M) 
Xxx xxx (X) 

att till ersättare i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 31 
december 2026 välja: 

Ersättare 
Lotta Carlberg (C) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Xxx xxx (X) 

att till ordförande i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
31 december 2026 välja: 

Ordförande 
Sara Sjödal (C) 

att till vice ordförande i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 
till 31 december 2026 välja: 

Vice ordförande 
Emma Lokander (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär 
händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 
2022-12-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

26 
 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
region. Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet. 
 
Krisledningsnämnden är en fristående nämnd under kommunfullmäktige 
med tre ledamöter och tre ersättare. Ordinarie ledamöter bör bestå av 
presidiet i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 33 
Dnr KS/2022:436  

Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i jävsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande 
 
Förslag till Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamöter i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Pia Wårdsäter (S) 
Erik Bolinder (S) 
Lars Lindgren (C) 
Sven Lokander (M) 
 
att till ersättare i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
att till ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja Pia Wårdsäter (S), samt 
 
att till vice ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 välja Xxxx Xxxxx (X). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra 
ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande inom oppositionen. 
Nämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 34
Dnr KS/2022:436 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden samt val av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till ledamöter i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026 välja: 

Ledamöter 
Eva Lindberg (C)  
Sven Lokander (M)  
Tomas Lindberg (KD) 
Inger Wennberg (S)  
Monica Norén (S) 
Anette Pettersson (S) 
Lars-Ola Sandström (SD) 

att till ersättare i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 välja: 

Ersättare 
Stefan Lahall (L) 
Tenho Kilpijärvii (M) 
Xxxx xxxxxxxx (x) 
Tommy Eriksson (S) 
Susanne Eriksson (S) 
Khaled Youssef (S) 
Simon Brännström (SD) 

att till ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026 välja: 

Ordförande 
Eva Lindberg (C) 

att till 1:e vice ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja: 
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1:e vice ordförande 
Sven Lokander (M) 
 
att till 2:e vice ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja:  
 
2:e vice ordförande 
Inger Wennberg (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de 
allmänna valen i kommunen; riksdag, kommun, region, samt 
folkomröstningar i kommunen eller regionen enligt lag om kommunala 
folkomröstningar och val föranledda av EU-medlemskapet med mera. 
 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
vallagstiftningen och andra författningar samt bestämmelser i valnämndens 
reglemente. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd 
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§ 35 
Dnr KS/2022:436  

Nominering av 3 ledamöter och 3 ersättare till Lokala 
Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamöter och ersättare till Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kärnkraftverk under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 
nominera:  
 
Ledamot 
Kenneth Karlsson (M) 
Xxxxx Xxxxxx (X) 
Xxxxx Xxxxxx (X) 
 
Ersättare 
Lotta Carlberg (C) 
Xxxxx Xxxxxx (X) 
Xxxxx Xxxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forskmarks kärnkraftverk lyder under 
Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av 
regeringen efter förslag från Östhammars och Tierps kommuner. Eftersom 
Tierps kommun angränsar till Östhammars kommun med Forsmarks 
kärnkraftverk och båda kommunerna ligger inom Uppsala län, sker 
samverkan när det gäller kärnenergiberedskapen. Säkerhetsnämndens 
uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark för att kunna informera 
allmänheten. 
 
Tierps kommun har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i den lokala  
säkerhetsnämnden vid Forskmarks kärnkraftverk.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 36 
Dnr KS/2022:436  

Val av 10 ledamöter i demokratiberedningen samt val av 
ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
demokratiberedningen under perioden 1 januari 2023 till 14 oktober 2026 
välja: 
 
Ledamöter 
Daniel Blomstedt (M)  
Yaqub Ahmed (C) 
Tenho Kilpijärvi (M)  
Kristoffer Nordfors (L) 
Peter Zoné (KD) 
Linus Sevefjord (S) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Xxxx Xxxxx (V) 
Xxxx Xxxxx (MP) 
 
Ersättare 
Bengt-Olov Eriksson (S)  
 
Ordförande 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Vice ordförande 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningens uppdrag är att samordna det övergripande 
demokratiarbetet, verka för förbättrad representativitet, integration och 
mångfald, och att utveckla dialogen med medborgarna. 
 
Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 
mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 
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Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 37 
Dnr KS/2022:436  

Val till begravningsombud 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till begravningsombud under 
perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Begravningsombud 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 10 kap 1 § begravningslagen 
(1990:1144) särskilt ombud med uppgift att följa begravningsverksamheten 
i församlingarna som är huvudmän för begravningsverksamheten inom 
Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen  
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 38 
Dnr KS/2022:436  

Val av gode män till lantmäteriförrättning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till gode män till lantmäteriförrättning under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja:  
 
Gode män  
Björn Hellstedt (C) 
Bo Larsson (C)  
Xxxx Xxxxx (X)  
Xxxx Xxxxx (X)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en 
förrättningslantmätare. Dessutom ska två gode män ingå i myndigheten när 
förrättningslantmätaren finner att det behövs eller när sakägare begär det. 
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Gode man ska inom 
kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. Gode man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lantmäteriet 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 39 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare till Östhammars 
referensgrupp för slutförvar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som representant och ersättare i Östhammars referensgrupp för slutförvar 
under perioden 1 januari 2023 till och med  31 december 2026 välja:  
 
Representant 
Lotta Carlberg (C)  
 
Ersättare 
Xxxx Xxxx (X)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation har som syfte att bland annat 
att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om 
Östhammars kommun kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun 
eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och 
information. 
 
Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i 
processen man har befunnit sig. Organisationen består av följande 
arbetsgrupper: säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och referensgruppen. 
Referensgruppen består sedan 1 januari 2016 av hela kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun och representanter från Region Uppsala, den lokala 
miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS), 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län, grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, 
Tierp, Älvkarleby och Gävle) samt Åland. Gruppen har utvidgats då 
processen kommer allt närmare ett beslut i frågan. 
 
Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om 
slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppen anordnar exempelvis öppna 
möten, föreläsningar och håller sig informerade om processen i de andra 
grupperna. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra organisationer 
och i samhället. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Östhammars referensgrupp för slutförvar 
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§ 40 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Mälardalsrådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ledamot och ersättare till Mälardalsrådet under perioden maj 
2023 till 31 maj 2027 välja: 
 
Ledamot 
Sara Sjödal (C) 
Viktoria Söderling (S) 
 
Ersättare 
Emma Lokander (M)  
Jonas Nyberg (S)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna 
utses av medlemmarnas regioner samt kommuner. Rådsledamöterna väljs 
på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget 
efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med 
Mälartinget som brukar äga rum i maj. 
 
Mälardalsrådet ger en unik möjlighet att möta och skapa samverkan över 
läns- och partigränser för en konkurrenskraftig och attraktiv Stockholm- 
Mälarregion. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Mälardalsrådet 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 41 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant till konsortiet för den gemensamma 
pensionsstiftelsen i Uppsala län 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till representant till konsortiet för den gemensamma pensionsstiftelsen i 
Uppsala län för perioden den 1 januari 2023 till och med den 14 oktober 
2026 välja: 
 
Representant 
Sara Sjödal (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun ingår enligt fullmäktiges beslut § 158/2012 i 
pensionsstiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”, där kommunstyrelsens 
ordförande utsågs som representant för Tierps kommun i 
konsortiesammanträdena. Ändamålet var att trygga utfästelser av ålders- och 
efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Uppsala län som 
beviljats anslutning till stiftelsen, för dess arbetstagare, tidigare arbetstagare 
eller deras efterlevande. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

• Den gemensamma pensionsstiftelsen i Uppsala län 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningstöd 
• Lönecentrum 
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§ 42 
Dnr KS/2022:436  

Val av adjungerad ledamot i styrelsen för Nordupplands 
fotbollsallians ekonomiska förening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som adjungerad ledamot i styrelsen för Nordupplands fotbollsallians 
ekonomiska förening under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 
välja: 
 
Adjungerad ledamot 
Ekonomichef 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nordupplands fotbollsallians ekonomiska förenings (NFA) 
verksamhetsidé och syfte är att skapa bättre förutsättningar för, de till NFA 
anslutna föreningarna, samt att stimulera samarbetet mellan dessa och 
därigenom bidra till att höja fotbollens standard inom Tierps kommun. 
Tierps kommun har borgensåtagande i föreningen och har därför en 
representant. 
 
Värdegrund 
NFA utgår från att alla föreningar är lika mycket värda, men föreningarna 
är olika och vi ska uppmärksamma och ta tillvara allas olika förmågor. 
Kreativitet uppstår när föreningar med skilda kunskaper, erfarenheter och 
önskemål möts. Verksamheten bedrivs i huvudsak på ideell grund och ska 
vara drog- och dopingfri. Språkbruk och uppträdande ska visa att vi 
respekterar varandra. 
 
Vision 
NFA ska verka för att det skapas en bra seriepyramid, både inom herr- och 
damfotboll. 
 
Verksamhetsområde 
NFA är en samarbetsorganisation för fotbollsföreningar i Tierps kommun. 
NFA ska medverka till goda förutsättningar för dessa att utöva sin 
verksamhet genom utbildning och talangutveckling samt arbeta för bra 
fotbollsanläggningar. NFA ska verka för att det skapas ett bra 
samarbetsklimat mellan klubbar i Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut 

 
Beslutet skickas till 

• Nordupplands fotbollsallians ekonomiska förenings  
• Administratör ledningsstöd 
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§ 43 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Marma-Mehede 
fiskevårdsområdesförenings styrelse 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ledamot och ersättare i Marma-Mehede fiskevårdsområdesförenings 
styrelse under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Tomas Lindberg (KD) 
 
Ersättare 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening är att samordna 
fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas 
gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till 
allmänheten genom försäljning av fiskekort. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 
2022-12-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

44 
 

 
 
 
§ 44 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till östra Sveriges 
luftvårdsförbund 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som ledamot och ersättare i östra Sveriges luftvårdsförbund under 
perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Solange Lahtinen (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Östra Sveriges luftvårdsförbund är en ideell förening som på deras 
medlemmars uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i 
sex län i östra Sverige - från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder, 
Östergötlands län i väster och Gotlands län i öster.  
Förbundet har idag 71 medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även 
Regioner, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar 
hos förbundet. 
 
Förbundet består av en styrelse, en beredningsgrupp med hög expertis, både 
ifrån miljömedicin och trafikplanering och miljöinspektörer.  Förbundet har 
också kontaktombud som är kommunikationskanalen mellan medlemmarna 
och kansliet. Kontaktombuden är tjänstepersoner som arbetar inom miljö 
och hälsa eller planavdelningar i kommuner eller medlemsorganisationer. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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§ 45 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till stämman i Tämnarens Vatten 
Ideell förening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening 
för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Sara Sjödal (C) 
 
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 vår sjö. 
 
Föreningen har som vision att Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och 
attraktiv sjö år 2070. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Förslag från valberedningen 

 
Beslutet skickas till 

• Tämnarens Vatten Ideell förening 
• Förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 46 
Dnr KS/2022:436  

Val av representant till Länskommittén för Uppsala län av 
Stiftelsen Sveriges nationaldag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som kommunens representant delta vid sammanträden med 
länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges Nationaldag under 
perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag arbetar för att alla svenskar ska 
kunna känna och visa glädje och stolthet över vårt land. Uppdraget är att 
”främja intresset och respekten för Nationaldagen och svenska flaggan”. 
Bland annat arbetar stiftelsen för att firandet av Nationaldagen ska öka och 
bli allt mer populärt. 
Stiftelsen samarbetar med människor och organisationer i landets län och 
kommuner, då bland annat länskommittén i Uppsala län där Tierps 
kommun utser en representant. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
 

Beslutet skickas till 
• Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges nationaldag 
• Förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 
2022-12-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

47 
 

 
 
 
§ 47 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 adjungerad ledamot till Nedre Tämnaråns 
fiskevårdsförening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som adjungerad ledamot till Nedre Tämnaråns fiskevårdsförenings 
styrelse under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Adjungerad ledamot 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Nedre Tämnaråns fiskevårdsföreningen är att underhålla en god 
tillgång på ädelfisk i området samt administrera köp av fiskekort. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut  
• Gruppledarnas nominering   

 
Beslutet skickas till 

• Nedre Tämnaråns fiskevårdsförenings styrelse 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 48 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare till förbundsstämman med 
Svealands Kustvattenvårdsförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare vid förbundsstämmor med Svealands 
Kustvattenvårdsförbund för tiden efter 2023 års förbundsstämma till och 
med förbundsstämman för 2026 års förvaltning välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet har som syfte att till sina medlemmar tillhandahålla ett regionalt 
system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Förbundet ska också 
så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder 
och med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. 
 
Förbundets högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman som 
hålls i slutet av april. Till stämman inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud 
och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter 
deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid 
stämman hålls ett föredrag om aktuell kustvattenfråga och förbundets 
årsrapport presenteras. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Svealands Kustvattenvårdsförbund 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 49 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare i stiftelsen Strömsbergs 
industriminne 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som representant och ersättare i Stiftelsen Strömsbergs Industriminne 
under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Erik Kolm (C) 
 
Ersättare 
Börje Wennberg (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen bildades 2003-12-16 med ett stort och avgörande insatskapital av 
Stora Enso. Enskilda, föreningar samt företag bidrog med kompletterande 
summor. 
 
Under året 2004 ombildas Föreningen Strömsbergs Industriminne från att ha 
varit en interimistisk organisation för att förbereda bildandet av en stiftelse, 
till att bli en vän och stödförening för densamma, FSI blir FSIv det vill säga 
Föreningen Strömsbergs Industriminnesvänner. Det interimistiska ansvaret 
föreningen iklätt sig tillsammans med Stora Kopparbergets Bergslag AB för 
byggnader, mark och vatten tas nu över i sin helhet av stiftelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

• Stiftelsen Strömsbergs Industriminne 
• Förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen 
2022-12-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

50 
 

 
 
 
§ 50 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant till Stiftelsen Eric Sahlströms-Institutet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till representant till Stiftelsen Eric Sahlströms-Institutet under perioden 1 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Anna Ahlin (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Eric Sahlströms-Institutet är ett nationellt center för traditionell 
musik och dans. Institutet bedriver utbildningar och kurser samt nätverk och 
projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik 
och dans. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Stiftelsen Eric Sahlströms-Institutet  
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 51 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 representanter i Ängskärs anläggningsråd, 
Upplandsstiftelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att som representanter i Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen under 
perioden 1 januari 2023 till  och med 31 december 2026 välja: 
 
Representanter  
Nils Arne Kastberg (KD) 
Lars-Olof Färnström (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen har arbetat aktivt i Uppsala län under 45 års tid. Våra 
medlemmar är region Uppsala och länets kommuner, som har och har haft 
stor betydelse för främjandet av naturvård, friluftsliv och barn/ungdom 
inom länet. 
 
Från och med 1 januari 2017 är Upplandsstiftelsen organisatoriskt 
placerade under Regionen Uppsala. Upplandsstiftelsen fortsätter dock vara 
en fristående ideell förening där regionen och kommunerna är medlemmar 
med en egen styrelse och en stämma. Verksamheten finansieras via region 
Uppsala, uppdrag, projektmedel och andra bidrag. 
 
Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och 
friluftslivet. Stiftelsen förvaltar 43 områden i länet på uppdrag, som ägare 
eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god 
naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I 
några av dessa finns campingplats eller stugby. 
 
Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, 
och för fyra kanotleder. Genom vår naturskola stimulerar vi lärare och 
klasser till mer uteverksamhet. En viktig del i arbetet är även att sprida 
kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Detta görs bland 
annat genom skrifter, foldrar, vår hemsida, appar och på Biotopia. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Nomineringar från gruppledare  
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Beslutet skickas till 
• Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 52 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till stämman samt val av 1 
ledamot i styrelsen för Leader Nedre Dalälven 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till ombud och ersättare vid stämman samt ledamot till styrelsen i Leader 
Nedre Dalälven under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026 välja: 
 
Ombud 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Ersättare 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Ledamot 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, 
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna 
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna 
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. Totalt 
har området 116 031 invånare med en befolkningstäthet på 13,3 personer 
per km2. 
 
Genom området rinner Dalälven, som berör alla nio kommuner. Älven är 
det som främst sammanlänkar området. Nedre Dalälvsområdet utgör på 
grund av att älven sträcker sig i öst-västlig riktning, topografiska, andra 
landskaps- och naturmässiga faktorer, samt klimatiska, den naturliga 
Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Särskilt utmärkande är de höga 
natur- och kulturvärdena. 
 
Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är 

 Ett attraktivt område 
 Hållbara jobb 
 Livskraftiga verksamheter 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Leader Nedre Dalälven 3 
• Förtroendevald 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd 
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