
 
 

 

Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01 §§ 49–64 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-07-08 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-17 Datum när anslaget tas ner 2022-07-09 

 

Tid: Onsdagen den 27 april 2022, kl 19.00–21.15 

Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 

 

 

 

Protokollet justeras den 15 juni 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  

 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande §§ 49-63 

Britta Lästh (KNU), mötesordförande § 64 

Niclas Uggla (M), justerare 

Anna Koskela-Lundén (L), justerare 

Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 49-64 

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

 



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 2 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande, §§ 49-63 
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande 
Niclas Uggla (M) 
Göran Nilsson (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Claes Litsner (S) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Jacob Risberg (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Monica Lövgren (SD) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L)  
Camilla Arvidsson (M), ersätter Thor Övrelid (M) §§ 49-56, 58-64 
Sten Arnekrans (M), ersätter Thor Övrelid (M) § 57 
Kristofer Olofsson (S), ersätter Ninel Jansson (S) 
Mikaela Gönczi (MP), ersätter Kerstin Umegård (MP) 
Peter Brymér (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Larsson (-) 
Tommy Ericson (SD), ersätter Gunnar Parnell (-) 
Lena Liljeblad (S), ersätter Britt-Louise Gunnar (S), § 64 
 

 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  

Camilla Arvidsson (M), § 57, Sten Arnekrans (M), §§ 49-56, 58-64, Lena Liljeblad (S), §§ 49-
63, Germund Sjövall (MP), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), 
Peter Brymér (KNU), Kristina Westas (KNU) 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 3 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Protokollet justeras den 15 juni 2022 av ordföranden, Niclas Uggla (M) och Anna Koskela-
Lundén (L).  

 

§ 50 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

 

§ 51 

Anmälda beslut och skrivelser 

Följande beslut är särskilt anmält till kommunfullmäktige:  

- Beslut från kommunstyrelsen, § 80, 2022-04-25, Revisionsrapport – Granskning av 
investeringsprocessen.  

 

§ 52  

Kommunalråden informerar 

Göran Nilsson (M) informerar om kommunens planer för industrimark samt om kommunens 
ekonomi. Den ekonomiska årsprognosen för kommunkoncernen visar på ett positivt resultat 
på drygt 60 miljoner kronor.  

Lennart Lundberg (KNU) informerar om Mälartinget i Västerås den 5-6 maj samt om 
Arlandaregionens studiebesök på ett företag som utvecklar elflygplan. 

 

  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 4 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53   Dnr KS-2022/97 

Ledamöternas frågor 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till socialnämndens ordförande om 
narkotikahandel i kommunen 

Kerstin Eskhult (C) besvarar frågan.  

Fråga från Björn-Owe Björk (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande om 
detaljplanen för södra Ar etapp 1 

Harriet Swanberg (S) besvarar frågan.  

Fråga från Björn-Owe Björk (KD) till socialnämndens ordförande om luftkonditionering 
på äldreboenden 

Kerstin Eskhult (C) besvarar frågan.  

  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 5 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 54    Dnr KS-2022/98 

Interpellationer 

Interpellation från Pierre Janson (KNU) till socialnämndens ordförande om utsatta 
barn 

Kerstin Eskhult (C) besvarar interpellationen.  

Underlag i ärendet 

Skriftligt interpellationssvar 
Interpellationen 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 6 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55   Dnr: KS-2022/370 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande motion är anmäld:  

Motion 2022:11 från Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) – Åtgärder mot 
skadegörelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 7 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56   Dnr: KS-2022/10 

Övriga valärenden – Entlediganden och fyllnadsval 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jeanette Meland (M) från uppdraget som ersättare i 
Norrvattens förbundsfullmäktige från och med 2022-06-01. 

Kommunfullmäktige väljer Niclas Uggla (M) som ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige 
från och med 2022-06-01. 

Kommunfullmäktige entledigar Håkan Johansson (M) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S), valberedningens vice ordförande, redogör för ärendet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Kommunalförbundet Norrvatten 
FMS 
 

 

Efter ärendet ajournerar ordföranden sammanträdet kl 19.50–20.20.  

 

  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 8 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57   Dnr: KS-2021/676 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som framgår av 
den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet 
med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, 
del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att tillgodose 
syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna framgår av 
beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Jäv 

Camilla Arvidsson (M) anmäler jäv och deltar inte under ärendets behandling och beslut.  

Yrkanden 

Göran Nilsson (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 
Jacob Risberg (MP), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V), Lotta Wiström (L) och Sten 
Arnekrans (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden läser upp förslaget till beslut. Därefter ställer ordföranden förslaget mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

Ängbyskogen är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära grönområde. År 2016 
gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel (naturvårdsverkets lokala 
naturvårdsmedel), med syfte, bland annat, att utreda Ängbyskogen som ett eventuellt 
kommunalt naturreservat. För att området ska kunna bli ett naturreservat krävs beslut i 
kommunfullmäktige. 



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 9 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 87, 2022-05-23 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 

Beslutet skickas till 

Akten 
Park- och naturenheten 
Länsstyrelsen 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 10 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58    Dnr: KS-2022/314 

Reviderat partistöd  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara 13 000 kr per mandat och år från och 
med den 1 januari 2023. 

Yrkanden 

Niclas Uggla (M), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Christer Johansson (V), Mikaela 
Gönczi (MP), Lennart Lundberg (KNU), Anna Koskela-Lundén (L), Monica Lövgren (SD) och 
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till fullmäktigeberedningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen får enligt kommunallagen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har 
gett en fullmäktigeberedning i uppdrag att se om det partistöd som betalas ut i Knivsta 
kommun behöver ändras. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 89, 2022-05-23 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
 
 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 11 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59   Dnr: KS-2022/181 

Inrättande av visselblåsarfunktion  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om ändring av reglementet för styrelsen 
och nämnder i Knivsta kommun. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M), Lotta Wiström (L), Björn-Owe Björk (KD), Hans Nyberg (SD) och Lennart 
Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget upprättar en organisation samt fastställer de grundläggande 
handläggningsreglerna som behövs för att kommunen ska uppnå kravet på att inrätta en 
intern rapporteringskanal enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen). 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 88, 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta kommun 
Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
SKR:s cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 12 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60    Dnr: KS-2022/204 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
103 076 000 kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivstavatten AB har gjort en formell begäran om höjt borgenstak med 32 miljoner kronor till 
103 miljoner kronor. Bakgrunden är att bolaget genomför och planerar för investeringar i 
utbyggnad av VA-infrastrukturen. Bolaget har därför ett behov av finansiering till goda villkor, 
vilket en kommunal borgen medför. Knivstavatten AB har sedan en tid tillbaka också 
möjlighet att låna genom Kommuninvest men det förutsätter en kommunal borgen.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 82, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Beslutet skickas till 

Akten 
Knivstavatten AB 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 13 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61   Dnr: KS-2022/209 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 
3:1” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt 
kartunderlag daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB, dokument-id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde, 2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Akten 
Knivstavatten AB  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 14 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62    Dnr: KS-2022/210 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten, 
enligt kartunderlag daterat 2021-11-10. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten. 

Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB, dokument-ID 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 (se ärende 13) 

Beslutet skickas till 

Akten 
Knivstavatten AB 
 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 15 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63   Dnr: KS-2022/211 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt kartunderlag 
daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster: 
Vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. För att fastställa fastigheternas 
Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 rätt till 
allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar 
utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde för berörda 
fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut till 
fastigheten. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 76, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 38, 2022-03-14  
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB, dokument-id 20190910-30059.  
Bilaga 1.1 – Kartunderlag för utökat VO för dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 – Kartunderlag för utökat VO för spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 – Kartunderlag för utökat VO för dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. – Kartunderlag för utökat VO för dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 – Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte  

Beslutet skickas till 

Akten 
Knivstavatten  



 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 16 (16)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 64    Dnr: KS-2022/281 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till Samordningsförbundets styrelse och dess 
ledamöter för år 2021. 

Jäv  

Britt-Louise Gunnar (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och beslut. Britta 
Lästh (KNU) leder sammanträdet under ärendet.  

Sammanfattning av ärendet  

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Samordningsförbundets revisorer har granskat 
förbundets verksamhet och årsredovisning för 2021 och tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Underlag för beslut 

Missiv 2022-04-20 
Revisionsberättelse KPMG 2021 
Revisionsberättelse folkvalda 2021 
Årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Samordningsförbundet Uppsala län 


