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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
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Protokollet justeras den 10 november 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  

 

Lennart Lundberg (KNU), ålderspresident och mötesordförande §§ 87–93 

Victor Krusell (KNU), ordförande §§ 94–121 

Oscar Hahne (KD), justerare  

Gunnar Orméus (S), justerare 

Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 87–121 

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 2 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen  

Lennart Lundberg (KNU), ålderspresident 
Victor Krusell (KNU), ordförande 
Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:a vice ordförande 
Maria Fornemo (V), 2:a vice ordförande 
Matilda Hübinette (KNU)  
Ivan Krezic (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)  
Pierre Janson (KNU)  
Peter Brymér (KNU) 
Daniel Boström (KNU) 
Mimmi Westerlund (KD)  
Thomas Malmer (KD)  
Oscar Hahne (KD)  
Monica Lövgren (SD)  
Johan Helenius (SD)  
Ronald Westman (SD) 
Peter Wester (SD) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 
Martin Sjödin (S) 
Lena Liljeblad (S) 
Thor Övrelid (M) 
Anna Holmqvist Boulonois (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Susanne Jakobsson (M) 
Johan Eskhult (C) 
Boo Östberg (C) 
Christer Johansson (V) 
Peter Bergkvist (MP) 
Lotta Wiström (L) 
 

 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  

Mattias Norrby (KNU), Kristina Trusse (KNU), Kjell-Arne Nilsson (KNU), Marianne Vikström 
(KNU), Björn-Owe Björk (KD), Anders Eriksson (SD), Hans Nyberg (SD), Claes Litsner (S), 
Maria Klang (S), Johannes Thernström (M), Kerstin Eskhult (C), Lars Johansson (C), Anna 
Svensson (V), Said Hodžić (V), Kerstin Umegård (MP), §§ 95–121, Anna Koskela-Lundén (L) 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 3 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Protokollet justeras senast den 10 november av ordföranden, Oscar Hahne (KD) och Gunnar 
Orméus (S).  

 

§ 88 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

 

§ 89 a) 

Anmälnings- och informationsärenden 

Följande beslut är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  

 Beslut från IT-nämnden, § 12 2022-09-23, Preliminär 
delårsrapport 2022 

 Beslut från IT-nämnden, § 13 2022-09-23, Plan för IT-nämndens 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 

 Beslut från lönenämnden, § 12 2022-09-23, Preliminär 
delårsrapport 2022 

 Beslut från lönenämnden, § 13 2022-09-23, Plan för 
lönenämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025.  

 

§ 89 b) 

Kommunalråden informerar 

Göran Nilsson (M), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi och årsprognos. 

Matilda Hübinette (KNU), oppositionsråd, informerar om bland annat valresultatet och den 
styrande minoritetens viljeinriktning.  

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 4 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 90   Dnr: KS-2022/10 

Entlediganden och fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer:  

- Anna Holmqvist Boulonois (M) till ersättare i kommunstyrelsen fram till och med den 31 
december 2022. 

- Matilda Hübinette (KNU) till ersättare i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda fram till 
och med den 31 december 2022.  

Nomineringar 

Thor Övrelid (M) nominerar Anna Holmqvist Boulonois (M) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Pierre Jansson (KNU) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till ersättare i Kommunalförbundet 
Brandkåren Attunda. 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Arvidsson (M) har flyttat från kommunen och ett fyllnadsval till kommunstyrelsen ska 
göras.  

Platsen som ersättare i Brandkåren Attundas styrelse har varit vakant, och ett fyllnadsval ska 
göras.  

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
FMS 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 5 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91   Dnr: KS-2022/605 

Anmälan av gruppledare  

Kommunfullmäktiges beslut 

Partiernas gruppledare är anmälda enligt följande från och med den 15 oktober 2022:  

Matilda Hübinette (KNU) 
Harriet Swanberg (S)  
Thor Övrelid (M) 
Monika Lövgren (SD) 
Mimmi Westerlund (KD) 
Boo Östberg (C) 
Christer Johansson (V) 
Peter Bergqvist (MP) 
Lotta Wiström (L) 

Yrkanden och förslag 

Pierre Janson (KNU), Thomas Malmer (KD), Britt-Louise Gunnar (S), Maria Fornemo (V), 
Johan Helenius (SD), Johan Eskhult (C), Anna Holmqvist Boulonois (M), Lotta Wiström (L) 
och Peter Bergkvist (MP) anmäler gruppledare för respektive parti. 

Ordföranden noterar att det i beslutet ska stå att gruppledaruppdraget gäller från den 15 
oktober 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

De politiska partierna som finns representerade i fullmäktige ska utse en gruppledare per 
partigrupp samt meddela sitt beslut till kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 6 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 92   Dnr: KS-2022/606 

Val av kommunfullmäktiges revisorer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till revisorer för tiden från den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026:  

Maria Karlsson (S), ordförande 
Birger Eriksson (KNU), vice ordförande.  
Erik Weiman (M)  
Johan Jansson (V) 
Rickard Kullander (KD) 

Yrkanden och förslag 

Thor Övrelid (M) nominerar Maria Karlsson (S), Erik Weiman (M) och Johan Jansson (V) till 
revisionen, samt nominerar Maria Karlsson till ordförande. 

Thomas Malmer (KD) nominerar Birger Eriksson (KNU) och Rickard Kullander (KD), samt 
Birger Eriksson (KD) till vice ordförande.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om de fem nominerade personerna kan väljas 
till revisorer, och finner att de är valda. Därefter frågar ordföranden om Maria Karlsson (S) 
kan väljas till ordförande, och finner att hon är vald. Slutligen frågar ordföranden om Birger 
Eriksson (KNU) kan väljas till vice ordförande, och finner att även han är vald.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter allmänna val ska kommunfullmäktige utse revisorer för att granska verksamheten under 
mandatperioden. Revisionens uppdrag är slutfört när revisorerna under det femte året efter 
valet har avslutat sin granskning av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Bestämmelser om revisionen finns i 12 kapitlet kommunallagen samt i 
det reglemente för Knivsta kommuns revisorer som antogs av kommunfullmäktige i april 
2010. Av reglementet framgår att kommunfullmäktige ska välja fem revisorer och bland dem 
utse ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska nomineras av den politiska 
oppositionen. Den som väljs till revisor ska vara valbar enligt kommunallagen och får inte ha 
uppdrag i kommunfullmäktige, nämnderna, kommunfullmäktigeberedningar, kommunala 
bolag eller kommunala stiftelser eller föreningar. Därför väljs som regel revisorerna först, före 
övriga valärenden. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten, FMS 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 7 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93   Dnr: KS-2022/607 

Val av kommunfullmäktiges presidium  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till presidiet:  

Victor Krusell (KNU), ordförande 
Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:e vice ordförande 
Maria Fornemo (V), 2:e vice ordförande 

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Victor Krusell (KNU) till kommunfullmäktiges ordförande och 
Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU) till 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige.   

Harriet Swanberg (S) nominerar Maria Fornemo som 2:a vice ordförande i 
kommunfullmäktige.  

Matilda Hübinette (KNU) och Mimmi Westerlund (KD) bifaller Thomas Malmers nominering 
av Victor Krusell (KNU).   

Propositionsordning  

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om Victor Krusell (KNU) kan väljas till 
kommunfullmäktiges ordförande, därefter om Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU) kan väljas till 1:a 
vice ordförande och slutligen om Maria Fornemo (V) kan väljas till 2:a vice ordförande, och 
finner att samtliga är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 § kapitel 5 kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige 
under ett valår bland ledamöterna välja en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Valet gäller för samma 
mandatperiod som fullmäktige i övrigt, om inte fullmäktige bestämmer någon annan 
mandatperiod. Tills fullmäktige valt ett presidium tjänstgör ålderspresidenten som 
ordförande.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 

Ajournering 

Efter beslutet ajourneras sammanträdet en kort stund för att det nya presidiet ska inta sina 
platser. 

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 8 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 94   Dnr: KS-2022/608 

Val av valberedning  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till valberedningen till och med den 14 oktober 
2026:  

Mimmi Westerlund (KD), ordförande 
Mattias Norrby (KNU), vice ordförande 
Anders Eriksson (SD), ledamot 
Lena Liljeblad (S), ledamot 
Leif Svensson (M), ledamot 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ledamot 
Yvonne Lillvreten (V), ledamot 
Torkel Ekman (L), ledamot 
Mikaela Gönzci (MP), ledamot 

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Mimmi Westerlund (KD), Mattias Norrby (KNU) och Anders 
Eriksson (SD) till valberedningen, samt nominerar Mimmi Westerlund (KD) till ordförande och 
Mattias Norrby till vice ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Lena Liljeblad (S), Leif Svensson (M), Birgitta Ljungberg Jansson 
(C), Yvonne Lillvreten (V), Torkel Ekman (L) och Mikaela Gönzci (MP).   

Propositionsordning  

Ordföranden fastslår följande propositionsordning: Först kommer samtliga ledamöter till 
valberedningen att väljas, och därefter kommer ordföranden och vice ordföranden att väljas 
var för sig.  

Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan väljas till 
valberedningen och finner att samtliga är valda. Sedan frågar ordföranden 
kommunfullmäktige om Mimmi Westerlund (KD) kan väljas till ordförande och finner att hon 
är vald, samt slutligen om Mattias Norrby kan väljas till vice ordförande och finner att även 
han är vald.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige på sitt första sammanträde efter 
valet utse en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av en 
ledamot från varje parti i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle 
en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Enligt 
arbetsordningen ska valberedningen lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla och som inte upptas till omedelbar handläggning i fullmäktige. I övrigt bestämmer 
valberedningen själv dess arbetsformer. 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 9 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 10 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95   Dnr: KS-2022/609 

Val av kommunstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till kommunstyrelsen för tiden från den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter: 

Matilda Hübinette (KNU) 
Mimmi Westerlund (KD) 
Pierre Jansson (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Monika Lövgren (SD) 
Thor Övrelid (M) 
Boo Östberg (C) 
Harriet Swanberg (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 

Ersättare: 

Ivan Krezic (KNU) 
Oscar Hahne (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Jonas Gönzci (MP) 
Anna Svensson (V) 
 

3. Till kommunstyrelsens presidium väljs:  

Matilda Hübinette, ordförande  
Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande  
Thor Övrelid (M), 2:e vice ordförande  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Pierre 
Janson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Monica Lövgren (SD) till ledamöter i 
kommunstyrelsen, samt Ivan Krezic, Oscar Hahne (KD) och Johan Helenius (SD) till 
ersättare. Han nominerar även Matilda Hübinette (KNU) till ordförande och Mimmi 
Westerlund (KD) till 1:a vice ordförande.  

Harriet Swanberg (S) nominerar Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S) 
och Britt-Louise Gunnar (S) till ledamöter i kommunstyrelsen, och Jonas Gönczi (MP) och 
Anna Svensson (V) till ersättare. Hon nominerar även Thor Övrelid (M) till 2:e vice 
ordförande.  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 11 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Mimmi Westerlund (KD) bifaller Thomas Malmers nominering av Matilda Hübinette (KNU) till 
ordförande.  

Propositionsordning  

Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter och ersättare i styrelsen. Därefter 
kommer ledamöterna att väljas, och därefter ersättarna. Slutligen kommer presidiet att väljas, 
en post i taget.  

Ordföranden ställer Thomas Malmers yrkande om storleken på kommunstyrelsen mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om 
kommunstyrelsens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var 
för sig, i enlighet med nomineringarna, och finner att dessa är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare, men enligt 
kommunallagen 6 kapitlet 16 § ska antalet ledamöter och ersättare i styrelsen vara minst 
fem.  

Under mandatperioden 2019-2022 har kommunstyrelsen bestått av 9 ledamöter och 5 
ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att 
ändra mandattiden för en nämnd eller ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd 
utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 12 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96   Dnr: KS-2022/611 

Val av bygg- och miljönämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter:  

Ivan Krezic (KNU) 
Mattias Norrby (KNU) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Peter Wester (SD)  
Benny Borgman (C) 
Ann-Charlotte Fransson (M) 
Maria Klang (S) 

Ersättare: 

Daniel Boström (KNU) 
Roger Andersson (KNU) 
Lucas Berzén (V) 

 

3. Till nämndens presidium väljs:  

Ivan Krezic (KNU), ordförande  
Mattias Norrby (KNU), 1:e vice ordförande  
Benny Borgman (C), 2:e vice ordförande  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att bygg- och miljönämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 
ersättare.  

Thomas Malmer (KD) nominerar Ivan Krezic (KNU), Mattias Norrby (KNU), Gunnar Gidlund 
(KD) och Peter Wester (SD) till ledamöter i nämnden, och därefter Daniel Boström (KNU) 
och Roger Andersson (KNU) till ersättare. Han nominerar även Ivan Krezic (KNU) till 
ordförande och Mattias Norrby (KNU) till 1:e vice ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Benny Borgman (C), Ann-Charlotte Fransson (M) och Maria 
Klang (S) till ledamöter i nämnden och Lucas Berzén (V) till ersättare. Han nominerar även 
Benny Borgman (C) till 2:e vice ordförande.  

Propositionsordning  

Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter och ersättare i styrelsen. Därefter 
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2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

kommer ledamöterna att väljas, och därefter ersättarna. Slutligen kommer presidiet att väljas, 
en post i taget.  

Ordföranden ställer Thomas Malmers yrkande om storleken på bygg- och miljönämnden mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om 
nämndens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var för sig, i 
enlighet med nomineringarna, och finner att dessa är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  

Under mandatperioden 2019-2022 har bygg- och miljönämnden bestått av 5 ledamöter och 3 
ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att 
ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd 
utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 97   Dnr: KS-2022/612 

Val av socialnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Socialnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter: 

Oscar Hahne (KD) 
Monica Lövgren (SD) 
Mattias Norrby (KNU) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Gunnar Ormeus (S) 
Linus Wesslén (C) 
Lotta Wiström (L) 

Ersättare: 

Peter Brymér (KNU) 
Kristina Vestas (KNU) 
Said Hodžić (V)  

 

3. Till nämndens presidium väljs:  

Oscar Hahne (KD), ordförande  
Monica Lövgren (SD), 1:e vice ordförande  
Gunnar Orméus (S), 2:e vice ordförande  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att socialnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Thomas Malmer (KD) nominerar Oscar Hahne (KD), Monica Lövgren (SD), Mattias Norrby 
(KNU) och Kjell-Arne Nilsson (KNU) till ledamöter i nämnden, samt Peter Brymér (KNU) och 
Kristina Westas (KNU) till ersättare. 

Harriet Swanberg (S) nominerar Gunnar Orméus (S), Linus Wesslén (C) och Lotta Wiström 
(L) till ledamöter i nämnden, samt Said Hodžić (V) till ersättare.   

Propositionsordning  

Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter och ersättare i styrelsen. Därefter 
kommer ledamöterna att väljas, och därefter ersättarna. Slutligen kommer presidiet att väljas, 
en post i taget.  

Ordföranden ställer Thomas Malmers yrkande om storleken på socialnämnden mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
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Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om 
nämndens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var för sig, i 
enlighet med nomineringarna, och finner att dessa är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  

Under mandatperioden 2019-2022 har socialnämnden bestått av 7 ledamöter och 3 
ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att 
ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd 
utan föregående beredning. 

Underlag för beslut: 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 98   Dnr: KS-2022/613 

Val av utbildningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter:  

Pierre Jansson (KNU) 
Mimmi Westerlund (KD) 
Marianne Wikström (KNU) 
Ronald Westman (SD) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Johan Eskhult (C) 
Arne Östman (S) 

Ersättare: 

Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU) 
Linda Eriksson (KNU) 
Anna Koskela-Lundén (L) 

 

3. Till nämndens presidium väljs:  

Pierre Jansson (KNU), ordförande  
Mimmi Westerlund (KD), 1:a vice ordförande  
Bengt-Ivar Fransson (M), 2:e vice ordförande  

Yrkanden och förslag, del 1 

Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter och ersättare i styrelsen. Därefter 
kommer ledamöterna att väljas, och därefter ersättarna. Slutligen kommer presidiet att väljas, 
en post i taget.  

Thomas Malmer (KD) yrkar att utbildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 
ersättare.  

Britt-Louise Gunnar (S) yrkar, med bifall från Lotta Wiström (L), att utbildningsnämnden ska 
bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag på Britt-Louise Gunnars yrkande.  

Propositionsordning, del 1 

Ordföranden ställer Thomas Malmers och Britt-Louise Gunnars yrkande om storleken på 
utbildningsnämnden mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Thomas 
Malmers yrkande.  
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Omröstning begärs.  

Omröstning 

De ledamöter som vill bifalla Thomas Malmers yrkande om 7 ledamöter och 3 ersättare 
röstar JA. 

De ledamöter som vill bifalla Britt-Louise Gunnars yrkande om 9 ledamöter och 5 ersättare 
röstar NEJ.  

Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), Matilda Hübinette (KNU), Ivan Krezic 
(KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Peter 
Brymér (KNU), Daniel Boström (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Thomas Malmer (KD), Oscar 
Hahne (KD), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), Ronald Westman (SD), Peter 
Wester (SD) och Johan Eskhult (C) röstar JA. 

Maria Fornemo (V), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Britt-Louise Gunnar (S), 
Martin Sjödin (S), Lena Liljeblad (S), Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M), Bengt-
Ivar Fransson (M), Susanne Jakobsson (M), Christer Johansson (V), Peter Bergkvist (MP) 
och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  

Boo Östberg (C) avstår från att rösta.  

Med 17 JA-röster mot 13 NEJ-röster och en ledamot som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att utbildningsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

Yrkanden och förslag, del 2 

Thomas Malmer (KD) nominerar Pierre Jansson (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Marianne 
Wikström (KNU) och Ronald Westman (SD) till ledamöter i nämnden samt Lisbeth Rye-
Danjelsen (KNU) och Linda Eriksson (KNU) till ersättare. Han nominerar även Pierre Janson 
(KNU) till ordförande och Mimmi Westerlund (KD) till 1:a vice ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Bengt-Ivar Fransson (M), Johan Eskhult (C) och Arne Östman 
(S) till ledamöter i nämnden samt Anna Koskela Lundén (L) till ersättare. Han nominerar 
även Bengt-Ivar Fransson (M) till 2:e vice ordförande. 

Propositionsordning, del 2 

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om 
kommunstyrelsens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var 
för sig, i enlighet med nomineringarna, och finner att dessa är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  

Under mandatperioden 2019-2022 har utbildningsnämnden bestått av 7 ledamöter och 3 
ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att 
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ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd 
utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS  

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet, samt en längre stund 
efter ärendet.  
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§ 99   Dnr: KS-2022/614 

Val av samhällsutvecklingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar, med bifall från Matilda Hübinette (KNU) och Mikael Rye-
Danjelsen (KNU), att nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare.   

Harriet Swanberg (S) yrkar, med bifall från Peter Bergkvist (MP), Boo Östberg (C), Thor 
Övrelid (M) och Britt-Louise Gunnar (S), att ärendet ska bordläggas.  

Christer Johansson (V) yrkar i första hand bifall till Harriet Swanbergs bordläggningsyrkande, 
och i andra hand att samhällsutvecklingsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare.   

Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag på Harriet Swanbergs yrkande om bordläggning och 
Christer Johanssons andrahandsyrkande.  

Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Christer Johanssons andrahandsyrkande.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer Harriet Swanbergs yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 

De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 

De ledamöter som vill bordlägga ärendet röstar NEJ.  

Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), Matilda Hübinette (KNU), Ivan Krezic 
(KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Peter 
Brymér (KNU), Daniel Boström (KNU), Mimmi Westerlund (KD, Thomas Malmer (KD), Oscar 
Hahne (KD), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), Ronald Westman (SD) och Peter 
Wester (SD) röstar JA. 

Maria Fornemo (V), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Britt-Louise Gunnar (S), 
Martin Sjödin (S), Lena Liljeblad (S), Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M), Bengt-
Ivar Fransson (M), Susanne Jakobsson (M), Johan Eskhult (C), Boo Östberg (C), Christer 
Johansson (V), Peter Bergkvist (MP) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  

Med 15 NEJ-röster och 16 JA-röstar fastslår ordföranden att ärendet är minoritetsbordlagt.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  
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Under mandatperioden 2019-2022 har samhällsutvecklingsnämnden bestått av 9 ledamöter 
och 5 ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige 
besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i 
en nämnd utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 100   Dnr: KS-2022/615 

Val av valnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Valnämnden består av 9 ledamöter.  

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till valnämnden för tiden från den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter: 

Per Lindström (KD) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Anders Eriksson (SD) 
Sten Arnekrans (M) 
Stig Pettersson (C) 
Sven Hedenskog (L) 
Germund Sjöwall (MP) 
Marcus Österman (S) 
Malin Tollbom Kjell (V) 
 

3. Till valnämndens presidium väljs: 

Per Lindström (KD), ordförande  
Marcus Österman (S), vice ordförande  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Per Lindström (KD), Kjell-Arne Nilsson (KNU) och Anders 
Eriksson (SD) till valnämnden, samt nominerar Per Lindström (KD) till ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Sten Arnekrans (M), Stig Pettersson (C), Sven Hedenskog (L), 
Germund Sjöwall (MP), Marcus Österman (S) och Malin Tollbom Kjell (V) till valnämnden, 
samt nominerar Marcus Österman (S) till vice ordförande.  

Propositionsordning  

Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter i nämnden. Därefter kommer 
ledamöterna att väljas. Slutligen kommer presidiet att väljas, en post i taget.  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om valnämnden ska bestå av 9 ledamöter, och finner 
att kommunfullmäktige beslutar så.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om nämndens ordförande, 
1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var för sig, i enlighet med 
nomineringarna, och finner att dessa är valda. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare för 
valnämnden, men sedan flera mandatperioder finns en överenskommelse om att samtliga 
partier är representerade med en ledamot och att inga ersättare väljs. Valnämndens 
presidium har bestått av ordförande och 1 (en) vice ordförande, som valts från majoriteten 
respektive oppositionen.  

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra 
mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan 
föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 101   Dnr: KS-2022/616 

Val av krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till krisledningsnämnden för tiden från den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026:   

Matilda Hübinette (KNU), ordförande, ordförande i kommunstyrelsen 
Mimmi Westerlund (KD), ledamot, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Thor Övrelid (M), ledamot, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Oscar Hahne (KD), ledamot, ordförande i socialnämnden 
Pierre Jansson (KNU), ledamot, ordförande i utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Enligt reglementet ska krisledningsnämnden 
bestå av kommunstyrelsens presidium, utbildningsnämndens ordförande och 
socialnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i 
krisledningsnämnden. Valet måste formellt fastställas genom beslut i fullmäktige.  

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra 
mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd utan 
föregående beredning. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 18   Dnr: KS-2022/617 

Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser följande personer för tiden 1 januari 2023 till 31 december 2026:  

Matilda Hübinette (KNU), kommunalråd 
Thor Övrelid (M), oppositionsråd 
Harriet Swanberg (S), oppositionsgruppledare 

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till kommunalråd.  

Britt-Louise Gunnar (S) nominerar Harriet Swanberg (S) till oppositionsgruppledare.  

Anna Holmqvist Boulonois (M) nominerar Thor Övrelid (M) till oppositionsråd.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan utses, var för sig, 
och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunfullmäktige, när valen 
till kommunstyrelsen och nämnderna är klara, utse ett eller flera kommunalråd. Fullmäktige 
beslutar också om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad, vilket 
gjorts genom arvodesreglementet ERS. 

Av ERS 2022, som börjar gälla från 1 januari 2023, framgår att kommunstyrelsens 
ordförande ska tjänstgöra på heltid, att 2:a vice ordföranden ska vara oppositionsråd och 
tjänstgöra på 40 % av heltid, samt att det ska finnas en oppositionsgruppledare som 
tjänstgör på 28 % av heltid.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 

Ajournering  

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
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§ 102   Dnr: KS-2022/618 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till lönenämnden för tiden från den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026:  

Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), ledamot  
Anna Koskela Lundén (L), ersättare  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU) till ledamot i lönenämnden. 

Harriet Swanberg (S) nominerar Anna Koskela Lundén (L) till ersättare i lönenämnden.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan väljas, var för 
sig, och finner att de är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna. För 
nämnder som Knivsta kommun har gemensamt med andra kommuner är det antal som ska 
väljas reglerat i särskilda reglementen. Till lönenämnden väljer Knivsta kommunfullmäktige 
en ordinarie ledamot och en ersättare.  

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra 
mandattiden utan föregående beredning.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Tierps kommun 
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§ 103   Dnr: KS-2022/619 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma överförmyndarnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till överförmyndarnämnden för tiden från den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026:  

Kristina Trusse (KNU), ledamot  
Anna Koskela Lundén (L), ersättare  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Kristina Trusse (KNU) som ledamot i nämnden. 

Thor Övrelid (M) nominerar Anna Koskela Lundén (L) som ersättare i nämnden.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan väljas, var för 
sig, och finner att de är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna. För 
nämnder som Knivsta kommun har gemensamt med andra kommuner är det antal som ska 
väljas reglerat i särskilda reglementen. Till överförmyndarnämnden väljer Knivsta 
kommunfullmäktige en ordinarie ledamot och en ersättare.  

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra 
mandattiden utan föregående beredning.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Uppsala kommun 
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§ 104   Dnr: KS-2022/620 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma IT-nämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till IT-nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

Pierre Jansson (KNU), ledamot  
Harriet Swanberg (S), ersättare  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Pierre Janson (KNU) till ledamot i nämnden. 

Thor Övrelid (M) nominerar Harriet Swanberg (S) till ersättare i nämnden.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan väljas, var för 
sig, och finner att de är valda.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna. För 
nämnder som Knivsta kommun har gemensamt med andra kommuner är det antal som ska 
väljas reglerat i särskilda reglementen. Till IT-nämnden väljer Knivsta kommunfullmäktige en 
ordinarie ledamot och en ersättare.  

De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige besluta att ändra 
mandattiden utan föregående beredning.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Tierps kommun 
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§ 105   Dnr: KS-2022/621 

Ordning för ersättares inträde vid ledamots frånvaro i nämnd 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Vid ledamots förfall i kommunstyrelsen eller övriga nämnder inträder ersättare enligt 
följande ersättarordning:   

För Centerpartiet (C) – C, M, L, MP, S, V 

För Kristdemokraterna (KD) – KD, KNU, SD, M, MP, L, C, S, V 

För Knivsta Nu (KNU) – KNU, KD, SD, M, MP, L, C, S, V 

För Liberalerna (L) – L, C, M, MP 

För Moderaterna (M) – M, C, L, MP 

För Miljöpartiet (MP) – MP, C, M, L, S, V, KNU, KD, SD 

För Socialdemokraterna (S) – S, V, C, L, MP, M  

För Sverigedemokraterna (SD) – SD, KNU, KD, M, MP, L, C, S, V 

För Vänsterpartiet (V) – V, S, C, MP, L, M, KNU, KD, SD 

2. Denna ersättarordning gäller för tiden från 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.  

Yrkanden och förslag 

Harriet Swanberg (S), Lotta Wiström (L), Christer Johansson (V), Matilda Hübinette (KNU), 
Thor Övrelid (M), Monica Lövgren (SD), Boo Östberg (C), Peter Bergkvist (MP) och Thomas 
Malmer (KD) anmäler respektive partis önskade ersättarordning.  

Sammanfattning av ärendet 

Huvudregeln i kommunallagen är att ersättare tjänstgör i den ordning de blivit invalda. Om 
partierna vill ha en annan ordning måste kommunfullmäktige besluta detta särskilt. Beslutet 
fattas efter förslag från partierna. Nämnden får inte ha vakanta platser under ett 
sammanträde om det finns ersättare, så om partiet inte föreslår en ersättarordning 
bestående av samtliga partier kommer ersättare att inträda i invald ordning om de önskade 
ersättarna är frånvarande. Närmare bestämmelser om ersättares tjänstgöring finns i 
reglementet för nämnderna samt kommunallagen.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder 
Gruppledarna 
Kommunkansliet (nämndsekreterarna) 
 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 29 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: KS-2022/622 

Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet 
Brandkåren Attunda, samt val av lekmannarevisor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Brandkåren Attunda för tiden från den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026:  

Matilda Hübinette (KNU), ledamot  
Thor Övrelid (M), ersättare  
 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor.  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till ledamot i kommunalförbundet.  

Harriet Swanberg (S) nominerar Thor Övrelid (M) till ersättare i kommunalförbundet, samt 
föreslår att valet av lekmannarevisorer bordläggs.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om de nominerade till ledamot och ersättare 
kan väljas, var för sig, och finner att de är valda. Därefter frågar ställer ordföranden förslaget 
att bordlägga valet av lekmannarevisor mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger det valet.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunalförbundets förbundsordning stadgas att Knivsta kommun ska utse en ledamot 
och en ersättare till förbundets direktion för fyra år i taget, räknat från den 1 januari året efter 
allmänna val. Personerna ska sitta i kommunfullmäktige för att kunna väljas. 
Ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemskommunerna enligt en fastställd ordning. Enligt 
förbundsordningen ska kommunen också utse en lekmannarevisor för att granska 
verksamheten.  

Under tidigare mandatperiod har kommunfullmäktige utsett kommunstyrelsens ordförande till 
ordinarie ledamot och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositionskommunalrådet) till 
ersättare.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda  
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 30 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   Dnr: KS-2022/624 

Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Kommunalförbundet Norrvattens 
förbundsfullmäktige för mandatperioden:  

Matilda Hübinette (KNU), ledamot  
Oscar Hahne (KD), ersättare för Matilda Hübinette (KNU)  
Ylva Svenberg (M), ledamot 
Martin Sjödin (S), ersättare för Ylva Svenberg (M) 

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till ledamot och Oscar Hahne (KD) 
till ersättare. 

Thor Övrelid (M) nominerar Ylva Svenberg (M) till ledamot och Martin Sjödin (S) till ersättare.  

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att ersättarna ska vara personliga, i likhet med tidigare 
mandatperiod.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om Matilda Hübinette (KNU) kan väljas till 
ledamot och finner att hon är vald. Därefter frågar ordföranden om Oscar Hahne (KD) can 
väljas till hennes ersättare, och finner att även han är vald.  

Sedan frågar ordföranden om Ylva Svenberg (M) kan väljas till ledamot, och finner att hon är 
vald. Slutligen frågar ordföranden om Martin Sjödin (S) kan väljas till hennes ersättare, och 
finner att han är vald.  

Sammanfattning av ärendet 

Norrvattens förbundsordning stadgar vilket antal ledamöter som varje kommun ska utse till 
förbundsfullmäktige, baserat bl.a. på medlemmarnas andel i förbundet. För mandatperioden 
2023-2026 ska Knivsta kommun utse 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och ange i vilken 
ordning ersättarna ska kallas in. De valda måste vara medlemmar i kommunfullmäktige.  

Uppgifterna ska vara förbundet tillhanda senast den 2 december 2022 inför 
förbundsfullmäktiges första sammanträde samma månad. 

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 
Skrivelse från Norrvatten 2022-08-15 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Kommunalförbundet Norrvatten 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 31 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 32 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 108   Dnr: KS-2022/625 

Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 
2023 till 1 januari 2027  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening. På årsmötet har kommuner som är 
medlemmar i luftvårdsförbundet enligt stadgarna en röst per påbörjat 14 500 invånare av det 
år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Mandatperioden räknas från 1 januari året 
efter allmänna val till 1 januari året närmast efter nästa allmänna val. För ombud till årsmötet 
ska en ersättare också väljas. Det finns inga formkrav på hur ombud ska utses.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 33 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   Dnr: KS-2022/626 

Val av stämmoombud och styrelserepresentant i Energikontoret Mälardalen  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

De regionala energikontoren samordnas nationellt via Energikontoren Sverige och europeiskt 
via Fedarene, och deras syfte är att öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan. Till 
Energikontoret Mälardalen ska kommunfullmäktige utse ett ombud till stämmorna och en 
styrelserepresentant. Stämman väljer sedan de utsedda styrelserepresentanterna till olika 
uppdrag. Ombudet och styrelserepresentanten kan inte vara samma person. Det är praktiskt 
att utse dem för en hel mandatperiod, men kommunen får välja period.  

Underlag för beslut 
Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Energikontoret  
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 34 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 110   Dnr: KS-2022/627 

Val av Kommunhus AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Kommunhus AB:s styrelse, för tiden från 
närmaste årsstämma till och med den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige:  

Pierre Jansson (KNU), ordförande 
Mimmi Westerlund (KD), vice ordförande 
Matilda Hübinette (KNU), ledamot 
Susanne Jakobsson (M)Ledamot 
Harriet Swanberg (S) ledamot 
James McKie (KNU), ersättare 
Johan Helenius (SD), ersättare 
Mejram Tehranchi (L), ersättare 
 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor och 
lekmannarevisorssuppleant.  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare samt att 
valet av lekmannarevisor och lekmannnarevisorssuppleant ska bordläggas. Han nominerar 
sedan Pierre Janson (KNU), Mimmi Westerlund (KD), och Matilda Hübinette (KNU) till 
ledamöter samt James McKie (KNU) och Johan Helenius (SD) till ersättare. Slutligen 
nominerar han Pierre Janson (KNU) till ordföranden och Mimmi Westerlund (KD) till vice 
ordförande.  

Harriet Swanberg (S) nominerar Susanne Jakobsson (M) och Harriet Swanberg (S) till 
ledamöter och Mejram Tehranci (L) till ersättare.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer först Thomas Malmers yrkande om storleken på styrelsen mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Sedan frågar ordföranden kommunfullmäktige om de nominerade ledamöterna kan väljas, 
och finner att de är valda, och därefter om de nominerade ersättarna kan väljas, och finner 
att även de är valda. Sedan frågar ordföranden om nämndens ordförande och vice 
ordförande kan väljas, var för sig, i enlighet med nomineringarna, och finner att dessa är 
valda. 

Slutligen ställer ordföranden Thomas Malmers yrkande om bordläggning av valet av 
revisorer mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige bordlägger det valet.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 35 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

samt högst 5 ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en 
suppleant för samma mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska 
lekmannarevisorn vara någon av de revisorer som fullmäktige valt för att granska 
verksamheten enligt kommunallagen12 kapitlet 4 §. 

Underlag för beslut: 
Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Kommunhus AB 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 36 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 111   Dnr: KS-2022/628 
 

Val av Knivstabostäder AB:s bolagsstyrelse och lekmannarevisor  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Knivstabostäder AB:s styrelse, för tiden 
från närmaste årsstämma till och med den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige:  

Simon Vikström (KNU), ordförande 
Maria Ahlestål (KNU), vice ordförande 
Johan Helenius (SD), ledamot 
Luke Veracini Löwenäng (M), ledamot 
Claes Litsner (S), ledamot 
Gunnar Gidlund (KD), ersättare 
Monika Lundberg (KNU), ersättare 
Elin Johansson (V), ersättare 
 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor.   

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare samt att 
valet av lekmannarevisor ska bordläggas. Han nominerar sedan Simon Vikström (KNU), 
Maria Ahleståhl (KNU) och Johan Helenius (SD) till ledamöter i styrelsen samt Gunnar 
Gidlund (KD) och Monika Lundberg (KNU) till ersättare. Slutligen nominerar han Simon 
Vikström (KNU) till ordförande och Maria Ahlestål (KNU) till vice ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Luke Veracini Löwenäng (M) och Claes Litsner (S) till ledamöter 
samt Elin Johansson (V) till ersättare.  

Britt-Louise Gunnar (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet i den del det gäller val av 
ordförande i styrelsen.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige bifaller Thomas Malmers 
yrkande om storlek på bolagets styrelse, och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att de är valda. Därefter frågar ordföranden om nämndens ordförande, 
1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan väljas, var för sig, i enlighet med 
nomineringarna, och finner att dessa är valda. 

Slutligen ställer ordföranden Thomas Malmers yrkande om bordläggning av valet av revisor 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 37 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter, 
samt högst 3 ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor för samma 
mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn vara någon av de 
revisorer som fullmäktige valt för att granska verksamheten enligt kommunallagen12 kapitlet 
4 §.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Knivstabostäder AB 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.  

 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 38 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 112   Dnr: KS-2022/630 

Val av Kommunfastigheter i Knivsta AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Kommunfastigheter i Knivsta AB:s styrelse, 
för tiden från närmaste årsstämma till och med den årsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige:  

Simon Vikström (KNU), ordförande  
Johan Helenius (SD), vice ordförande  
Maria Ahlestål (KNU), ledamot  
Mats Johansson (S), ledamot 
Kerstin Eskhult (C), ledamot 
James McKie (KNU), ersättare 
Christoffer Ormeus (KD), ersättare 
Helen Wahlström (MP), ersättare 

 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor.   

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare samt att 
valet av lekmannarevisor ska bordläggas. Han nominerar sedan Simon Vikström (KNU), 
Johan Helenius (SD) och Maria Ahleståhl (KNU) till ledamöter och James McKie (KNU) och 
Christoffer Orméus (KD) till ersättare, samt Simon Vikström (KNU) till ordförande och Johan 
Helenius (SD) till vice ordförande. Slutligen yrkar han att valet av lekmannarevisor ska 
bordläggas.  

Harriet Swanberg (S) nominerar Mats Johansson (S) och Kerstin Eskhult (C) till ledamöter 
samt Helen Wahlström (MP) till ersättare.  

Britt-Louise Gunnar (S) och Gunnar Orméus (S) meddelar att de inte deltar i beslutet i den 
del det gäller val av ordförande i styrelsen.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige bifaller Thomas Malmers 
yrkande om storlek på bolagets styrelse, och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att de är valda. Därefter frågar ordföranden om bolagets ordförande, 
och vice ordförande kan väljas, var för sig, i enlighet med nomineringarna, och finner att 
dessa är valda. 

Slutligen ställer ordföranden Thomas Malmers yrkande om bordläggning av valet av revisor 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 39 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, 
samt högst 5 ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor för samma 
mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn vara någon av de 
revisorer som fullmäktige valt för att granska verksamheten enligt kommunallagen12 kapitlet 
4 §.  

Underlag för beslut  

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Kommunfastigheter AB 
 

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 40 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113   Dnr: KS-2022/629 

Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet  

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av 1-5 ledamöter och högst 5 
ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en suppleant för 
samma mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn vara 
någon av de revisorer som fullmäktige valt för att granska verksamheten enligt 
kommunallagen12 kapitlet 4 §.  

Alsike Fastighets AB är under avveckling, men en styrelse behöver formellt väljas tills 
avvecklingsprocessen är klar.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 41 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 114   Dnr: KS-2022/631 

Val av ledamot och ersättare till Roslagsvatten AB:s bolagsstyrelse samt val av 
lekmannarevisor och suppleant  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Roslagsvattens bolagsstyrelse:  

Matilda Hübinette (KNU), ledamot  
Tord Eriksson (M), ersättare  

 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor och 
lekmannarevisorssuppleant. 

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till ledamot samt yrkar att valet av 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant ska bordläggas.  

Harriet Swanberg (S) nominerar Tord Eriksson (M) till ersättare.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om de nominerade till ledamot och ersättare 
kan väljas, var för sig, och finner att de är valda. Därefter frågar ställer ordföranden förslaget 
att bordlägga valet av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige bordlägger det valet.  

Sammanfattning av ärendet  

Enligt Roslagsvattens bolagsordning ska Knivsta kommun utse en ordinarie ledamot och en 
ersättare. Dessa ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige i Österåkers kommun. För samma mandatperiod ska 
Knivsta kommun utse en lekmannarevisor och suppleant.  

Underlag för beslut  

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till  

Akten 
Roslagsvatten  
FMS 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 42 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115   Dnr: KS-2022/632 

Val av bolagsstyrelse till Knivstavatten AB samt lekmannarevisor och suppleant  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Knivstavatten AB:s styrelse, för tiden från 
närmaste ordinarie bolagstämma till och med den ordinarie bolagsstämma som följer 
närmast efter nästa val till kommunfullmäktige:  

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ordförande  
Per Lindström (KD), vice ordförande  
Matilda Hübinette (KNU), ledamot  
Peter Bergkvist (MP), ledamot 
Patrik Andersson (S), ledamot 
Ivan Krezic (KNU), ersättare 
Monika Lövgren (SD), ersättare 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersättare 
 

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisor och 
lekmannarevisorssuppleant.  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) yrkar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare samt att 
valet av lekmannarevisor och lekmannnarevisorssuppleant ska bordläggas. Han nominerar 
sedan Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Per Lindström (KD) och Matilda Hübinette (KNU) till 
ledamöter samt Ivan Krezic och Monica Lövgren (SD) till ersättare, och nominerar Mikael 
Rye-Danjelsen (KNU) till ordförande och Per Lindström (KD) till vice ordförande.  

Thor Övrelid (M) nominerar Peter Bergkvist (MP) och Patrik Andersson (S) till ledamöter och 
Birgitta Ljungberg-Jansson (C) till ersättare. 

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige bifaller Thomas Malmers 
yrkande om storlek på bolagets styrelse, och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

Därefter frågar ordföranden om de nominerade ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de nominerade ersättarna 
kan väljas, och finner att de är valda. Därefter frågar ordföranden om bolagets ordförande, 
och vice ordförande kan väljas, var för sig, i enlighet med nomineringarna, och finner att 
dessa är valda. 

Slutligen ställer ordföranden Thomas Malmers yrkande om bordläggning av valet av 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant mot att avgöra ärendet idag, och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger de valen.  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 43 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt Knivstavattens bolagsordning ska Knivsta kommunfullmäktige välja bolagets styrelse. 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 3 ersättare. 
Kommunfullmäktige väljer också ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och 
suppleant. Mandatperioden ska vara tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Knivstavatten AB 

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 44 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116   Dnr: KS-2022/633 

Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala 
län  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige väljer följande personer till Samordningsförbundets styrelse för perioden 
1 april 2023 till 31 mars 2027:  

Oscar Hahne (KD), ledamot  
Gunnar Orméus (S), ersättare  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Oscar Hahne (KD) till ledamot. 

Harriet Swanberg (S) nominerar Gunnar Orméus (S) till ersättare.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de nominerade personerna kan väljas, var för 
sig, och finner att de är valda.  

Sammanfattning av ärendet  

Enligt Samordningsförbundets förbundsordning ska varje medlemskommun välja en 
ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen för fyra år räknat från och med 1 april året 
efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Enligt lagen (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska de valda vara medlemmar i 
kommunfullmäktige och väljas av kommunfullmäktige. Tidigare mandatperioder har 
ordförande och 2:a vice ordförande i socialnämnden valts.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Samordningsförbundet 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 45 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 117   Dnr: KS-2022/634 

Val av styrelseledamot i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (Leader 
Upplandsbygd)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige väljer Mattias Norrby (KNU) till styrelseledamot i Upplandsbygd Lokalt 
Ledd Utveckling för perioden från årsmötet 2023 till årsmötet 2027.  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Mattias Norrby (KNU) till styrelseledamot.  

Propositionsordning  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Mattias Norrby (KNU) kan väljas och finner att 
han är vald. 

Sammanfattning av ärendet  

Knivsta kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
och nominerar en person till föreningens styrelse, som formellt sedan väljs av årsmötet. 
Årsmötet väljer personen i mandatperioder på två år, men kommunen kan utse sin 
representant för hela mandatperioden. Det finns inga formkrav på hur personen ska utses i 
kommunen.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 46 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 118   Dnr: KS-2022/603 

Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2023-2027  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ledamöter:  

Matilda Hübinette (KNU), ledamot  
Mimmi Westerlund (KD), ersättare för Matilda Hübinette  
Thor Övrelid (M), ledamot  
Harriet Swanberg (S), ersättare för Thor Övrelid (M)  

Yrkanden och förslag 

Thomas Malmer (KD) nominerar Matilda Hübinette (KNU) till ledamot och Mimmi Westerlund 
(KD) till dennas ersättare.  

Anna Holmqvist Boulonois (M) nominerar Thor Övrelid (M) till ledamot och Harriet Swanberg 
(S) till dennes ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om Matilda Hübinette (KNU) och Mimmi 
Westerlund (KD) kan väljas i enlighet med Thomas Malmers nominering, och finner att de är 
valda. Därefter frågar ordföranden om Thor Övrelid (M) och Harriet Swanberg (S) kan väljas i 
enlighet med Anna Holmqvist Boulonois nominering, och finner att de är valda.  

Sammanfattning av ärendet  

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation för kommuner och regioner i 
Stockholm-Mälarregionen. Rådet är organisationens fullmäktige och sammanträder en gång 
per år i samband med Mälartinget. Rådsledamöterna utses av medlemmarnas regioner och 
kommuner och väljs på en mandatperiod om fyra år, räknat från rådsmöte till rådsmöte. Valet 
av nya ledamöter och ersättare ska göras innan året då allmänna val hållits är slut.  

Knivsta kommun har två ordinarie platser och två ersättarplatser. Ersättarna är personliga. 
Kommunfullmäktige utser personerna, men dessa behöver inte vara medlemmar av 
fullmäktige.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 
Skrivelse från Mälardalsrådet 2022-10-07, ”Valärende 2023-2027”  

Beslutet ska skickas till  

Akten  
FMS  
Mälardalsrådet 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 47 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 119   Dnr: KS-2022/635 

Val av ombud och ersättare till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet  

Vattenvårdsförbundet arbetar för en bredare samverkan och representation i 
vattenvårdsarbetet kring Mälaren. Knivsta kommun väljer ett ordinarie ombud och en 
ersättare till förbundets årsstämma, som sedan utser en styrelse. Förbundet har inga 
formkrav på hur kommunen utser ombud. Det är praktiskt att utse ombud för en hel 
mandatperiod.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 48 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120   Dnr: KS-2022/636 

Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning  

Ordförande ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet  

Knivsta kommun är medlem i vattenförbundet och ska enligt förbundets stadgar utse ett 
ombud och en ersättare till förbundets årsstämma. Det finns inga formkrav på hur ombudet 
utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden. Ombudet ska inte sitta i 
förbundets styrelse, eftersom ombudet på stämman röstar om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Förbundets valberedning kommer senare inför årsstämman be kommunen nominera 
personer till förbundsstyrelsen.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 49 (49)  

Sammanträdesdatum  

2022-10-27  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: KS-2022/637  

Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Yrkanden och förslag 

Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer Matilda Hübinettes yrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet  

Knivsta kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsstiftelsen och ska enligt 
föreningens stadgar representeras på årsstämman genom ett ombud. Det finns inga 
formkrav på hur ombudet utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden.  

Region Uppsalas valberedning är valberedning även för föreningen och bereder sedan valet 
till föreningens styrelse.  

Underlag för beslut  

Beslutsmallen 

Beslutet ska skickas till  

Akten  


