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2 
 

§ X  
 

Val till kommunala pensionärsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , samt 
 
att till ledamot utse 2. …………………………………….. , 
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§ X  
 

Val till kommunala handikapprådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , samt 
 
att till ledamot utse 2. …………………………………….. , 
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§ X  
 

Val till brottsförebyggande rådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , 
 
att till ledamöter utse  
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till miljömålsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , 
 
att till ledamot tillika vice ordförande utse 2. …………………………………….. , 
 
att till ledamöter utse  
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
8. …………………………………….. 
9. …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till jämställdhetsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , 
 
att till ledamot tillika vice ordförande utse 2. …………………………………….. , 
 
att till ledamöter utse  
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
8. …………………………………….. 
9. …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till gruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , 
 
att till ledamot tillika vice ordförande utse 2. …………………………………….. , 
 
att till ledamöter utse  
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
8. …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till politisk styrgrupp för närvård 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot tillika ordförande utse 1. …………………………………….. , 
 
att till ledamöter utse  
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
8. …………………………………….. 
 
att till ersättare utse  
1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 
 
Ärendet 
Fem sociala nämnder berörs av närvårdsfrågan; äldrenämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden, 
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. I arbetet med att möta upp landstinget, både 
politiskt och förvaltningsmässigt krävs samordning. Ingen av dessa fem nämnder kan ensam ta 
samordningsansvaret.  
 
Därför har kommunstyrelsen utsett en politisk styrgrupp som är nämndövergripande med 
samordningsansvar. Gruppens föreslås bestå av ordförande för dessa nämnder samt tre ledamöter 
från oppositionen. De 1:e vice ordförande i respektive nämnd är ersättare för sina ordförande. 
Oppositionen föreslås utse två ersättare. Ersättarna deltar vid förhinder för ordinarie ledamot.    
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§ X  
 

Val till styrelsen för Spårvagnsstäderna 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ombud utse …………………………………….. , 
 
att till ledamot i styrelsen nominera …………………………………….. , samt 
 
att till ersättare i styrelsen nominera …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till Dalabanans intresseförening 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamot utse …………………………………….. , samt 
 
att till ersättare utse …………………………………….. 
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§ X  
 

Val till Klimatkommunerna 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ombud utse …………………………………….. . 
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§ X  
 

Val till Healthy Cities Hälsosamma städer 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representanter utse …………………………………….. och [tjänsteperson] . 
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§ X  
 

Val till Leader Upplandsbygd 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representant utse …………………………………….. . 
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§ X  
 

Val till Kommuninvest 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ombud utse …………………………………….. , samt 
 
att till ombudsersättare utse …………………………………….. . 
  



15 
 

§ X  
 

Val till regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representanter utse [omsorgsnämndens ordförande] och [socialnämndens ordförande] . 
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§ X  
 

Val till regionalt samråd för kultur 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representanter utse …………………………………….. och …………………………………….. . 
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§ X  
 

Val till Regionalt forum 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representanter utse [kommunstyrelsens ordförande] , [kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande] och [kommunstyrelsens 2:e vice ordförande] . 
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§ X  
 

Val till Stiftelsen för samverkan Universitet-Näringsliv 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamöter utse [kommunstyrelsens ordförande] och [kommunstyrelsens 2:e vice ordförande] . 
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§ X  
 

Val till Partnerskap Varumärke Uppsala 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till ledamöter utse [kommunstyrelsens ordförande] och …………………………………….. . 
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§ X  
 

Val till Fairtrade City 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representanter utse …………………………………….. , …………………………………….. och 
…………………………………….. . 
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§ X  
 

Val till Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhammar 

kommun 2019-2022 
KSN-2018-2871 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 
 
att till representant utse …………………………………….. . 
 
 


