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Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Tid: Torsdag den 27 oktober 2022, kl. 18:00 

Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus 

Anmälan om förhinder 

Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se. 

Publicering av handlingar på webben 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren (se ovan) eller knivsta@knivsta.se.  

Förtäring  

Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på fika under en paus i 
sammanträdet.  

Webbsändning 

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

 

Välkomna!  

Lennart Lundberg (KNU), ålderspresident  
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Föredragningslista 

 
Dnr 

1. Upprop 
  

2. Justering 
  

3. Godkännande av dagordning 
  

4. Anmälnings- och informationsärenden 

a) Anmälda beslut och skrivelser 

 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 

 

  

 b) Kommunalråden informerar 
 

Beslutsärenden 
  

5. Entlediganden och fyllnadsval 

Fyllnadsval av ersättare (M) i kommunstyrelsen fram till och med 
2022-12-31 

Fyllnadsval av ersättare i Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
fram till och med 2022-12-31 

KS-2022/10 

6. Anmälan av gruppledare KS-2022/605 

7. Val av kommunfullmäktiges revisorer  KS-2022/606 

8. Val av kommunfullmäktiges presidium  KS-2022/607 

9. Val av valberedning KS-2022/608 

10. Val av kommunstyrelse  KS-2022/609 
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11. Val av bygg- och miljönämnd  KS-2022/611 

12. Val av socialnämnd  KS-2022/612 

13. Val av utbildningsnämnd  KS-2022/613 

14. Val av samhällsutvecklingsnämnd  KS-2022/614 

15. Val av valnämnd  KS-2022/615 

16. Val av krisledningsnämnd  KS-2022/616 

17. Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 
2023-2026 

KS-2022/617 

18. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
lönenämnden 

KS-2022/618 

19. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
överförmyndarnämnden  

KS-2022/619 

20. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma IT-nämnden   KS-2022/620 

21. Ordning för ersättares inträde vid ledamots frånvaro i nämnd  KS-2022/621 

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

KS-2022/622 

23. Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet 
Norrvattens förbundsfullmäktige  

KS-2022/624 

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

KS-2022/625 

25. Val av stämmoombud och styrelserepresentant i Energikontoret 
Mälardalen  

KS-2022/626 

26. Val av Kommunhus AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor KS-2022/627 
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27. Val av Knivstabostäder AB:s bolagsstyrelse och 
lekmannarevisor 

KS-2022/628 

28. Val av Kommunfastigheter i Knivsta AB:s bolagsstyrelse samt 
lekmannarevisor 

KS-2022/630 

29. Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt 
lekmannarevisor 

KS-2022/629 

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

KS-2022/631 

31. Val av bolagsstyrelse till Knivstavatten AB samt 
lekmannarevisor och suppleant 

KS-2022/632 

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

KS-2022/633 

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

KS-2022/634 

34. Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2023-2027 KS-2022/603 

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

KS-2022/635 

36. Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-
2026 

KS-2022/636 

37. Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026 KS-2022/637 



 § 5 Entlediganden och fyllnadsval -   :

Denna behandling ' § 5 Entlediganden och fyllnadsval' har inget tjänsteutlåtande.



 § 6 Anmälan av gruppledare - KS-2022/605-1 Anmälan av gruppledare : Anmälan av gruppledare

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/605 

   

 

§ X 

Anmälan av gruppledare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partiernas gruppledare är anmälda enligt följande:  

XX 

XX 

XX 

XX osv 

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 



 § 7 Val av kommunfullmäktiges revisorer - KS-2022/606-1 Val av kommunfullmäktiges revisorer : Val av kommunfullmäktiges revisorer

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/606 

   

 

§ X 

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:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX  

XX 

XX 

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
 



 § 8 Val av kommunfullmäktiges presidium - KS-2022/607-1 Val av kommunfullmäktiges presidium : Val av kommunfullmäktiges presidium

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/607 

   

 

§ x 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till presidiet:  

XX, ordförande 

XX, 1:e vice ordförande 

XX, 2:e vice ordförande 

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 



 § 9 Val av valberedning  - KS-2022/608-1 Val av valberedning  : Val av valberedning

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/608 

   

 

§ X 

Val av valberedning  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

XX, ledamot (osv) 

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. 

Underlag för beslut 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 



 § 10 Val av kommunstyrelse - KS-2022/609-1 Val av kommunstyrelse : Val av kommunstyrelse

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/609 

   

 

§ X 

Val av kommunstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen består av X ledamöter och X ersättare.  

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

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare  osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till kommunstyrelsens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

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 § 16 kapitlet 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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 



 § 11 Val av bygg- och miljönämnd - KS-2022/611-1 Val av bygg- och miljönämnd : Val av bygg- och miljönämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/611 

   

 

§ X  

Val av bygg- och miljönämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Bygg- och miljönämnden består av X ledamöter och X ersättare.  

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

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till nämndens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 



 § 12 Val av socialnämnd - KS-2022/612-1 Val av socialnämnd : Val av socialnämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/612 

   

 

§ X 

Val av socialnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Socialnämnden består av X ledamöter och X ersättare.  

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

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare  osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till nämndens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
 



 § 13 Val av utbildningsnämnd - KS-2022/613-1 Val av utbildningsnämnd : Val av utbildningsnämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärenden 2022  Diarienummer 
KS-2022/613 

   

 

§ X 

Val av utbildningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Utbildningsnämnden består av X ledamöter och X ersättare.  

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

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare  osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till nämndens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

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 
ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd 
utan föregående beredning. 

Underlag för beslut 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS  

 

 



 § 14 Val av samhällsutvecklingsnämnd - KS-2022/614-1 Val av samhällsutvecklingsnämnd : Val av samhällsutvecklingsnämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/614 

   

 

§ X 

Val av samhällsutvecklingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Samhällsutvecklingsnämnden består av X ledamöter och X ersättare.  

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

XX, ledamot  

XX, ledamot osv.  

XX, ersättare  

XX, ersättare  osv.  

Obs! Majoritetens ledamöter och ersättare listas först, innan oppositionens.  

3. Till nämndens presidium väljs:  

XX, ordförande  

XX, 1:e vice ordförande  

XX, 2:e vice ordförande  

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 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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 

 



 § 15 Val av valnämnd - KS-2022/615-1 Val av valnämnd : Val av valnämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/615 

   

 

§ X 

Val av valnämnd 

Förslag till beslut 

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

XX, ledamot  

XX, ledamot  

osv 

Obs! Majoritetens ledamöter listas först, innan oppositionens.  

2. Till valnämndens presidium väljs: 

XX, ordförande  

XX, vice ordförande  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 



 § 16 Val av krisledningsnämnd - KS-2022/616-1 Val av krisledningsnämnd : Val av krisledningsnämnd

Sida 1 av 1 

   
 

  

Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/616 

   

 

§ X 

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:   

XX, ordförande, ordförande i kommunstyrelsen 

XX, ledamot, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

XX, ledamot, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

XX ledamot, ordförande i socialnämnden 

XX 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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 

 

 

 



 § 17 Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 2023-2026 - KS-2022/617-1 Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 2023-2026 : Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 2023-2026
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/617 

   

 

§ X  

Kommunalråd, oppositionsråd och oppositionsgruppledare 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut  

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

XX, kommunalråd 

XX, oppositionsråd 

XX, oppositionsgruppledare 

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/618 

   

 

§ X 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden 

Förslag till beslut 

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

XX, ledamot  

XX, ersättare  

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Tierps kommun 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/619 

   

 

§ X 

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:  

XX, ledamot  

XX, ersättare  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Uppsala kommun 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/620 

   

 

§ X 

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:  

XX, ledamot  

XX, ersättare  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Tierps kommun 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/621 

   

 

§ X 

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,  

För Kristdemokraterna (KD) – KD,  

För Knivsta Nu (KNU) – KNU,  

För Liberalerna (L) – L,  

För Moderaterna (M) – M,  

För Miljöpartiet (MP) – MP,  

För Socialdemokraterna (S) – S,  

För Sverigedemokraterna (SD) – SD,  

För Vänsterpartiet (V) – V,  

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

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder 
Gruppledarna 
Kommunkansliet (nämndsekreterarna) 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/622 

   

 

§ X 

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:  

XX, ledamot  

XX, ersättare  

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid. 

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/624 

   

 

§ X 

Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Norrvattens 
förbundsfullmäktige  

 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Kommunalförbundet Norrvattens 
förbundsfullmäktige för tiden från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026:  

XX, ledamot  

XX, ledamot  

XX, ersättare  

XX, ersättare  

2. Ersättarna kallas in i den ordning de är valda.  

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 

Beslutsmall 
Skrivelse från Norrvatten 2022-08-15 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Kommunalförbundet Norrvatten 
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 Kommunfullmäktige i Norrvattens 

medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2022-08-15 Håkan Falk 

Diarienummer Projektnummer 

NV2022-081  

Val av ledamöter och ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige för 

mandatperioden 2023 - 2026 

Norrvattens medlemskommuner ska utse ledamöter och ersättare till kommunalförbundets 

förbundsfullmäktige inför kommande mandatperiod 2023 – 2026.  

Antalet ledamöter och ersättare beräknas enligt § 4 i Norrvattens förbundsordning.  

Medlemskommunerna ska därför utse ledamöter och ersättare till det antal som anges i 

tabellen på sida 2 till Norrvattens nya förbundsfullmäktige samt fastställa i vilken ordning 

ersättarna ska tjänstgöra.  

Observera för att vara valbar till förbundsfullmäktige måste personen vara ledamot eller 

ersättare i kommunfullmäktige enligt kommunallagen (2017:725) 9 kap. 7 §.  

Enligt Norrvattens förbundsordning sammanträder nya förbundsfullmäktige i december 

månad för att nya förbundsfullmäktige ska kunna förrätta val av förbundsfullmäktiges 

presidium, förbundsstyrelse, revision och valberedning.  

Därför behöver de nyvaldas kontaktuppgifter (namn, parti, adress, e-postadress) vara 

Norrvattens kansli tillhanda senast den 2 december 2022. 
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Kommun Antal ledamöter i 

förbundsfullmäktige 
2023 – 2026 

Antal ersättare i 
förbundsfullmäktige 
2023 – 2026  

Danderyd 3 3 
Järfälla 7 7 
Knivsta 2 2 
Norrtälje 3 3 
Sigtuna 3 3 
Sollentuna 5 5 
Solna 6 6 
Sundbyberg 4 4 
Täby 4 4 
Upplands-Bro 3 3 
Upplands Väsby 3 3 
Vallentuna 3 3 
Vaxholm 2 2 
Österåker 3 3 

Summa: 51 ledamöter 51 ersättare 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Norrvatten 

 

 

 

Mikael Jensen Håkan Falk 

Ordförande förbundsfullmäktige VD 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/625 

   

 

§ X 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud: 

XX, ordinarie ombud 

XX, ersättare 

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/626 

   

 

§ X 

Val av stämmoombud och styrelserepresentant i Energikontoret Mälardalen  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer för perioden 1 januari 2023–31 december 2026:  

XX, stämmoombud 

XX, styrelserepresentant 

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Energikontoret  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/627 

   

 

§ X 

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:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

3. XX väljs till lekmannarevisorssuppleant för samma tid.  

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 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 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/628 

   

 

§ X 

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:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Knivstabostäder AB 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/630 

   

 

§ X 

Val av Kommunfastigheter i Knivsta AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor 

Förslag till 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:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

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  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/629 

   

 

 

§ X 

Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor 

 

Förslag till beslut 

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

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Ev osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

3. XX väljs till lekmannarevisorssuppleant för samma tid.  

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Alsike Fastighets AB 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/631 

   

 

§ X 

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

 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till Roslagsvattens bolagsstyrelse: 

XX, ledamot  

XX, ersättare  

2. XX väljs till lekmannarevisor och XX till suppleant.  

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 
FMS 
Roslagsvatten AB 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/632 

   

 

§ X 

Val av bolagsstyrelse till Knivstavatten AB samt lekmannarevisor och suppleant 

Förslag till 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:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot 

Osv 

2. XX väljs till lekmannarevisor för samma tid.  

3. XX väljs till lekmannarevisorssuppleant för samma tid.  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Knivstavatten AB 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/633 

   

 

§ X 

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:  

XX, ledamot  

XX, ersättare  

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Samordningsförbundet 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/634 

   

 

§ X 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer XXX till styrelseledamot i Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling för 
perioden från årsmötet 2023 till årsmötet 2027.  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/603 

   

 

§ X 

Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2023-2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud: 

X, ombud 

XX, ersättare för X 

Y, ombud 

YY, ersättare för Y 

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 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Mälardalsrådet  
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Valärende 
2022-10-07 

 

 

Mälardalsrådet 

Centralplan 3 

111 20 STOCKHOLM 

 

 

 

 

08-410 459 10 

www.malardalsradet.se 
 

 

 
 
 
 
 
 

Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2023-2027 
 

Nu är det dags att välja rådsledamöter till Mälardalsrådet för perioden maj 2023-maj 2027. 

 

Mälardalsrådets medlemmar (kommuner och regioner) ska utse rådsledamöter perioden maj 2023-

maj 2027 inför rådsmötet som hålls i samband med Mälartinget den 4-5 maj 2023 i Södertälje.  

 

Kommunen/regionen ska förrätta valen i sina fullmäktige senast i december 2022 för att 

Mälardalsrådets styrelse ska kunna fördela tilläggsmandat inför rådsmötet. 

 

Medlemmarna utser ledamöter enligt följande: 

 

• Region Stockholm utser tolv ledamöter. Regionala valberedningen Stockholms län nominerar 

tre av dessa ledamöter.  

 

• Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län utser vardera 

tre ledamöter.   

 

• Eskilstuna kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Örebro kommun utser vardera tre 

ledamöter.  

 

• Övriga kommuner utser vardera två ledamöter.  

 

• Ersättare för ledamöterna kan utses. Om dessa är personliga, vänligen specificera detta. Se 

Mälardalsrådets stadgar § 6. 

 

 

Protokoll från beslut om val av ledamöter skickas till kansliet@malardalsradet.se eller per post 

till Mälardalsrådet, Centralplan 3, 111 20 Stockholm.  

 

Mer information om Mälardalsrådets verksamhet finns på www.malardalsradet.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Maria Nimvik Stern 

Generalsekreterare 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/635 

   

 

§ X 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud:  

X, ordinarie 

X, ersättare  

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Mälarens vattenvårdsförbund  
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/636 

   

 

§ X 

Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer som ombud: 

XX, ordinarie 

XX, ersättare 

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 

Beslutsmall  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS  
Fyrisåns vattenförbund 
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Beslutsmall valärende 2022  Diarienummer 
KS-2022/637 

   

 

§ X 

Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige väljer XX som ombud.    

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 

Beslutsmall 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
Upplandsstiftelsen 
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