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Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Katrin Jakobsson (S) 
Henrik Jonsson (S) 
Hans Wennberg (MP) 
Paul Wisén (C)                                         2-11 
Anett Aulin (V)  
Mona Hansson (KV) 
Martin Sahlberg (M) 
Roger Petrini (M)  
Mattias Nygren (KD)  
Jenny Sundell (SD)  
Per Wennergrund (SD)   

Övriga närvarande 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer             Ordinarie ledamot 
Clarrie Leim (C) 12-13                      Paul Wisén (C)   

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Anu Sundin (S) 
Kurt L Andersson (S)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Clarrie Leim (C) 
Sandra Liljekvist (KV)  
Sören Sandström (M)  
Lena Lindqvist (SD)

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning
Maria Wikström Kommundirektör 
Amal Khalilova                              Kommunsekreterare 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar: 

 Punkten ”Val av en representant och en ersättare, samt ett ombud till Fiskeområde 
Södra Bottenhavet utgår 

 Punkten ”Nominering av begravningsombud” utgår 
 Punkten ”Nämndinitiativ från M, SD och KD angående ledning inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” tillkommer 
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§ 3 Nämndinitiativ från M, SD och KD angående ledning inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med synpunkter.  

Sammanfattning av ärendet 

En nämndinitiativ skriven av Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren 
(KD) lämnas in under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

 Nämndinitiativ daterad 2023-01-19  

Beslutet lämnas till 

 Kommundirektören
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§ 4 Val av ersättarordning till arbetsutskottet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa den av fullmäktige fastställda ersättarordningen vid 
inkallning till arbetsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen. 

Beslutet lämnas till 

 Kommunsekreterare 
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§ 5 Val av ett ombud och en ersättare, samt en ledamot och en 
ersättare till Marma-Mehede Fiskevårdsområdesförening 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Kurt L Andersson (S) till ombud och Mattias Nygren (KD) till 

ombudsersättare.  
2. Kommunstyrelsen utser Clarrie Leim (C) till ledamot och Eva Sidekrans (M) till 

ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Kurt L Andersson till ombud och Mattias Nygren (KD) till 
ombudsersättare.  

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Clarrie Leim (C) till ledamot och Eva Sidekrans (M) till 
ersättare.  

Beslutsgång 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutet lämnas till 

 Lönecentrum
 Marma-Mehede Fiskevårdsomsrådesförening 
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§ 6 Val av ett ombud och en ersättare, samt en ledamot och en 
ersättare till Älvkarleby Fiskevårdsområdesförening 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Kurt L Andersson (S) till ombud och Eva Sidekrans (M) till 

ombudsersättare.  
2. Kommunstyrelsen utser Clarrie Leim (C) till ledamot och Hans Henriksson (KV) till 

ersättare. 

Reservation 

Martin Sahlberg (M), Mattias Nygren (KD), Per Wennergrund (SD), Roger Petrini (M) och 
Jenny Sundell (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Kurt L Andersson (S) till ombud och Eva Sidekrans (M) till 
ombudsersättare.  

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Clarrie Leim (C) till ledamot och Hans Henriksson (KV) till 
ersättare.  

Martin Sahlberg (M) föreslår Clarrie Leim (C) till ledamot och Mattias Nygren (KD) till 
ersättare. 
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Beslutsgång 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) ställer Jakobssons (S) förslag mot Sahlbergs (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Jakobssons (S) förslag.  

Omröstning begärs.  
Eftersom valet avser person genomförs en sluten omröstning.  

Ordförande Jakobsson (S) förklarar att rösten ska vara på:  
 Clarrie Leim (C) och Hans Henriksson (KV) 
 Clarrie Leim (C) och Mattias Nygren (KD)  
 Blank 

Rösten ska vara ihopvikt. 

Omröstningsresultat  

Med 6 röster för Clarrie Leim (C) och Hans Henriksson (KV) och 5 röster för Clarrie Leim 
(C) och Mattias Nygren (KD) utser kommunstyrelsen Clarrie Leim (C) till ledamot och Hans 
Henriksson (KV) till ersättare.  

Beslutet lämnas till 

 Älvkarleby fiskevårdsområdesförening  
 Lönecenturm 
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§ 7 Val av ett ombud och en ersättare, samt en ledamot till Nedre 
Dalälvens Intresseförening 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Kurt L Andersson (S) till ombud och Mattias Nygren (KD) till 

ombudsersättare. 
2. Kommunstyrelsen utser Katrin Jakobsson (S) till ledamot.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Kurt L Andersson (S) till ombud och Mattias Nygren (KD) till 
ombudsersättare. 

Beslutspunkt 2:  
Katrin Jakobsson (S) föreslår Katrin Jakobsson (S) till ledamot. 

Beslutsgång 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutet lämnas till 

 Nedre Dalälvens Intresseförening 
 Lönecentrum 
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§ 8 Val av en ledamot samt ett ombud till stiftelsen Erik Johan 
Ljungbergs utbildningsfond 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Marie Pettersson (S) till ledamot. 
2. Kommunstyrelsen utser Inga-Lil Tegelberg (S) till ombud.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungbergsfonden är en stiftelse som grundar sig på Stora Kopparbergs Bergslags disponent, 
Erik Johan Ljungbergs (1843-1915), donation för främjande av utbildning för ungdomar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Marie Pettersson (S) till ledamot.  

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Inga-Lil Tegelberg (S) till ombud.  

Beslutsgång 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.   

Beslutet lämnas till 

 Stiftelsen Erik Johan Ljungberg  
 Lönecentrum 
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§ 9 Val av en kontaktperson, samt en representant och en 
ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser miljöinspektör till kontaktperson  
2. Kommunstyrelsen utser Henrik Jonsson (S) till representant  
3. Kommunstyrelsen utser Eva Sidekrans (M) ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell förening som på medlemmars uppdrag mäter 
och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping 
i söder.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår miljöinspektör till kontaktperson. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Henrik Jonsson (S) till representant.   

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Eva Sidekrans (M) till ersättare. 

Beslutsgång  

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutspunkt 3: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutet lämnas till 

 Svealands Kustvattenvårdsförbund
 Lönecentrum
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§ 10 Val av en kontaktperson, samt en represntant och en 
ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser miljöinspektör till kontaktperson  
2. Kommunstyrelsen utser Henrik Jonsson (S) till representant  
3. Kommunstyrelsen utser Susanne Mastonstråle (M) ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som på medlemmars uppdrag 
övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs 
län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisation, varav 50 är 
kommuner, men även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är 
medlemmar.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår miljöinspektör till kontaktperson. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Henrik Jonsson (S) till representant.   

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) föreslår Susanne Mastonstråle (M) till ersättare. 

Beslutsgång  

Beslutspunkt 1: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet. 

Beslutspunkt 2: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutspunkt 3: 
Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutet lämnas till 

 Östra Sveriges Luftvårdsförbund
 Lönecentrum
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§ 11 Val av en representant till Brottsofferjouren 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Sandra Liljekvist (KV) som representant till Brottsofferjouren i 
Uppsala Län.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren Uppsala Län vänder sig främst till personer som bor i Uppsala, Knivsta, 
Håbo, Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner.  

Brottsofferjouren hjälper personer som blivit utsatta för brott. Bland annat genom att 
informera om hur rättsprocessen går till, erbjuda samtalsstöd och ta, eller förmedla kontakt 
med olika myndigheter i frågor som rör brottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Katrin Jakobsson (S) föreslår Sandra Liljekvist (KV) till representant för Brottsofferjouren i 
Uppsala Län. 

Beslutsgång  

Katrin Jakobsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hennes förslag till beslut 
och finner att så är fallet.  

Beslutet lämnas till

 Brottsofferjouren  
 Lönecentrum 
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§ 12 Information om arkiv och infomationssäkerhet 

Arkivarie och informationssäkerhetssamordnare Joel Gordon Hultsjö informerar om arkiv och 
informationssäkerhet. 



Kommunstyrelsen 
2023-01-19 

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

15 

§ 13 Information om dataskydd 

Dataskyddsombuden Joel Gordon Hultsjö och Erik Klippmark informerar om GDPR. 


