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Kommunledningsförvaltningen 
Helena Edin 
  
helena.edin@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Meddelandeärenden till kommunstyrelsen mars 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom. 
 
Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:  

• Protokollsutdrag från Energikontoret i Mälardalen  
• Protokollsutdrag från Knivsta kommun gällande Regionalt Forum 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde 20 december 2022 – 

valärenden 
• Delårsrapport Vafab Miljö, tertial 2, 2022 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2023-03-01 
Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen, 2022-12-01 
Protokollsutdrag Knivsta kommun gällande Regionalt Forum, 2022-12-12 
Protokollsutdrag Regionstyrelsens sammanträde 2022-12-20, valärenden 
Bilaga § 254 a, Valärenden vid regionstyrelsen 2022-12-20 
Bilaga § 254 b, Fördelning enligt lagen om proportionellt valsätt   (LPV) 
Granskningsrapport delårsrapport Vafab Miljö, tertial 2, 2022 



Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Protokoll från styrelsemöte 1 december 2022, Energikontoret i Mälardalen 
(org. nr: 556134-8698)

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 2022 12 01 styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB.pdf
Storlek: 253766 byte
Hashvärde SHA256: 
211cee607200dc708c95c4e1a4a44243f1ba3adcc79ddbaa9cc3b0cf2338c758

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
TORBJÖRN CLAESSON
Signerat med BankID 2022-12-09 11:33 Ref: eb373c17-b60c-4503-be1b-396037d75652

Anna Margareta Jungmarker
Signerat med BankID 2022-12-08 22:22 Ref: 66676fe1-9ee2-41fa-977d-7d75e49ce92a

Helena Maria Elisabet Ek
Signerat med BankID 2022-12-08 22:17 Ref: 1b6b1062-2a50-4255-9b5c-1c9ef157594a
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

 
Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 

 
Dag:   1 december 2022 
Plats:    Eskilstuna Energy Evolution Centre  
   och via Microsoft Teams 
 
Närvarande ord. ledamot:  Torbjörn Claesson 
   Anna Jungmarker 
   Kristina Birath 
   Lars Andersson 

Jacob Högfeldt 
   Gunnar Ljungqvist  

   Carl-Magnus Palmblad 

    

Närvarande suppleanter  Arne Fältin  
Lina Salomonsson  

   Boo Östberg  
   Lisa Ekberg 
   Catharina Fredriksson 

Ingrid Jerneborg Glimne 
   Anneli Bengtsson  
   Rune Larsen 
 
Närvarande adjungerade  Katarina Gustafsson – anslöt digitalt kl 11:00 
 
Övriga/personal:  Lina Yng (VD) 
   Helena Ek (sekreterare) 
 
 
 
§ 26 Upprop och val av ordförande för styrelsen samt justerare för mötet 
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.  
Till sekreterare valdes Helena Ek och till justerare för dagens möte valdes Anna Jungmarker.  
 
§ 27 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2022-08-31 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 28  Godkännande av dagordning 
En fråga gällande förskottsbetalning av uppdrag inkom från Kristina Birath. Mötet beslutade att 
frågan ska tas upp under § 35 Övriga frågor, därefter fastställdes dagordningen. 
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

§ 29 Verksamhetsrapport 
Vd föredrog projektportföljen för 2022 och 2023, och uppdragsportföljen innehållande 
uppdragsbeställningar från Energikontoret i Mälardalens ägare.                                                                 
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Uppsala överlämnat rapporten ”Underlag om lokal och 
regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen” för yttrande. 
Yttrandet är under arbete hos Energikontoret och vd informerade övergripande om bolagets 
ställningstaganden. 
 
Vd återkopplade från föregående möte angående produktion av underlag/material till styrelsen, som 
till stora delar är färdigställt. Dock är den digitala flyern fortfarande under arbete.  
Ägarkommuner uppmuntras att synliggöra Energikontoret på sin hemsida.  
 
Ökad förmåga att stödja kommuner med energi- och klimatrådgivning. Vd föredrog arbetet att 
beskriva hur funktionen kan utvecklas och förstärkas genom energikontoret. Syftet är att öka 
kompetensen och tillgängligheten av funktionen. Stärkt samverkan, ökad digitalisering och 
systematiskt arbete med fokusområden, specialinsatser och ökad uppsökande och utåtriktad 
verksamhet presenterades. En eventuell svårighet vid överflyttningen av funktionens personal 
diskuterades. Styrelsen föreslår att arbetet fortsätter, så att samverkan med fler kommuner 
utvecklas.  
 
§ 30 Ekonomi 
VD redovisade ekonomisk uppföljning fram till 2022 10 31. Intäkterna från ägaruppdragen ökar 
stadigt. Resultatet för året visar positivt, och prognostiseras till ca 100 000 kr.  
 
§ 31 Beslutspunkter; nya instruktioner för styrelse och vd 
Följande uppdaterade dokument har tagits fram och skickats till styrelsen, för beslut vid dagens 
styrelsemöte. 
  

- Arbetsinstruktion för styrelsen - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

- Arbetsinstruktion för vd - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

- Attest- och beslutsordning - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

- Ekonomisk rapportering till styrelsen - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga dokument ovan, vilka börjar gälla från dagens möte.  
 
§ 32 Beslutspunkter; budget och verksamhetsplan 
Vd redovisade de utskickade förslagen till budget och verksamhetsplan. 
 

- Budget för verksamhetsåret 2023 - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

- Verksamhetsplan år 2023 - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 

Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget för 2023 och verksamhetsplanen för 2023.  
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  

 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 

§ 33 Nyemission för uppföljning/beslut 
VD redovisade status gällande intresset från kommuner och regioner. Förfrågningar om 
beslutsunderlag från potentiella ägarkommuner inkommer fortlöpande.  
 
§ 34 Personal  
Energikontoret i Mälardalen har i dagsläget 21 anställda.  
 
 
§ 35 Övriga frågor 
Fråga om förskottsbetalning av uppdrag togs upp av Kristina Birath. Energikontoret tillämpar 
förskottsfakturering vid uppstart av ägaruppdrag. Detta eftersom utbetalning av ansökta medel har 
viss eftersläpning och förskottsbetalning bidrar till att stabilisera likviditeten i bolaget. 
 
Styrelsen önskar att vd föredrar gällande förskottsbetalningar vid nästa styrelsemöte. 
 
Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten  
15 mars 2023, 10:00 – 12:00 återkommer med ort/digitalt 
10 maj 2023, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
Årsstämma 2023:  
10 maj 2023, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
§ 36 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete. 
 
  
Eskilstuna  
2022-12-01 
 
 
____________________________ ____________________________ _________________________ 
Torbjörn Claesson           Anna Jungmarker                                Helena Ek  
Ordförande             Justerare                      Sekreterare 
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 Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLLSUTDRAG 10 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 174   Dnr: KS-2022/461 

Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län (Regionalt forum) 2023-2026  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum för åren 2023-
2026. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan länets 
kommuner och Region Uppsala. Syftet med regionalt forum är att säkerställa ett fortsatt 
kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal 
anknytning.  

Överenskommelsen har nu kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums prioriterade 
frågor 2023. Bilagan skall genom detta beslut aktualitetsprövas årligen. Den nya 
överenskommelsen skickades för godkännande till berörda kommuner 9 juni 2022, och ska 
besvaras senast 31 december 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04  
Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län: Regionalt forums prioriterade frågor 2023 
Förslag till en ny överenskommelse för regionalt forum  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Region Uppsala  
Enköping, Heby, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
 

 



  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 67 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2022-12-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§ 254/22   Dnr RS2022-00005 

 

Valärenden 

Beslut 

Regionstyrelsens beslut 

Regionstyrelsen beslutar om entlediganden och val i enlighet med bilaga. 

Bilaga § 254 a 

Ärendebeskrivning 

Regionstyrelsen beslutar om entlediganden och val. 

Kostnader och finansiering 

Beslutet medför inga kostnader.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser att beakta.  

Beredning 

Ärendet är berett inom Regionkontoret.  

Yrkanden 

Val förrättas av ett organ i taget, i ordning efter valberedningens förslag.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 
med valberedningens förslag avseende val av ledamöter till pensionärsråd, 

inklusive ledamöter och ersättare från pensionärsorganisationerna, och finner 
bifall. 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter till regionala HSVO 
samråd, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
lokala samråden HSVO, och finner bifall  



  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 68 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2022-12-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter till rådet för 
delaktighet, inklusive ledamöter och ersättare från funktionsrätt, och finner 
bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om styrelsen kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag avseende val av ledamöter till 
universitetssjukvårdsstyrelsen, och finner bifall. 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter till 
samarbetsnämnden i Uppsala garnison, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
viltförvaltningsdelegationen, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 
med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
fyrspår, förhandlingsgrupp, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta ienlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 

MÄLAB, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamot och ersättare till 
STUNS, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamot till 
Stockholmsregionens Europaförening, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 
med valberedningens förslag avseende val av ledamot till Östra 
Mellansverige, politisk styrgrupp, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 
med valberedningens förslag avseende val av ledamot till Östra 
Mellansverige, RUFS, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamot och ersättare till 
Stiftelsen Akademiska sjukhusets utvecklingsfond, och finner bifall.  



  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 69 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2022-12-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om styrelsen kan besluta i enlighet med 

valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
Stiftelsen Musik i Uppland.  

Artemis Lumarker (V) yrkar på proportionellt val gällande ledamöter i 
Stiftelsen Musik i Uppland. 

3 röster krävs för att proportionella val ska genomföras, och ordföranden 
finner att så är fallet.  

Ordföranden Emilie Orring (M) är till valförrättare. Till valkontrollanter utses 
Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S). 

Proportionellt val genomförs. 

19 röster har avgivits, fördelat på valsedelsgrupp enligt följande:  

Alliansen: 10 röster 
Rödgröna – Musik i Uppland: 9 röster  
Alliansen 10 

Valsedlarna granskas och fördelas enligt lagen om proportionellt valsätt.  

Bilaga § 254 b 

Mandaten fördelas på följande namn: 

1. Örjan Berglund (C) 

2. Kerstin Ramden (S) 

3. Göran Valdemar Lacksell (C) 

4. Anna Marklund (V) 

5. Olivia Bergström (M) 

6. Gunnel Berman (MP) 

7. Lena Åberg Frisk (L) 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ersättare till Stiftelsen Musik i 
Uppland, och finner bifall.  

 



  Regionstyrelsen 

 

Protokoll 70 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2022-12-20  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
Stiftelsen Upplandsmuseet, och finner bifall. 

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 
med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamot till Bror Hjerpstedts 

stiftelse, och finner bifall.  

Ordföranden frågar regionstyrelsen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet 

med valberedningens förslag avseende val av ledamöter och ersättare till 
Stiftelsen Leufsta, och finner bifall.  

Kopia till 

Ingrid Larsson 

Peter Helgesson 

 

 



Valärenden vid regionstyrelsen 2022-12-20 

Regionstyrelsen förrättar följande val: 

Valet avser Tid för val Förslag 
Pensionärsråd 
5 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Malin Sjöberg Högrell (L), 
ordförande 

Helena Proos (S), 1:e vice 
ordförande 

Claes Erlandsson (M) 

Salima Korshed (V) 

Rolf Samuelsson (MP) 

Pensionärsråd - ledamöter och 
ersättare från  
pensionärsorganisationerna 
PRO, Uppsala län 
3 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Anita Berger 

Tomas Lagervall 

Eva Lööf 

3 ersättare Gustav Holmlund 

Ingegerd Wåhlin 

Thommy Myhrberg 

RPG – Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Sören Johansson 

1 ersättare Rolf Edlund 

SKPF – Svenska Kommunal-
pensionärers Förbund 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Lisbeth Låhdö 

Bilaga § 254 a



 

1 ersättare  Birgitta Ljungqvist 
 

SPF – Sveriges Pensionärs-
förbund 
2 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Margareta Parkstam 
Susanne Hultgren-
Edholm 

2 ersättare  Gerd Persson 
Klas Tufvesson 
 

Sverigefinska pensionärers 
Stockholmsdistrikt med 
verksamhet i Håbo och Enköping 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2016-12-31 Sirkka Prittinen 

1 ersättare  Hilkka Loimi 
 

Regionala HSVO samråd 
(utgörs av presidier för 
sjukhusstyrelsen och 
vårdstyrelsen) 

2023-01-01 – 2026-12-31 
 

Malin Sjöberg Högrell (L) 

  My Borg (M) 
 

  Vivianne Macdisi (S) 
 

  Björn-Owe Björk (KD) 
 

  Annika Krispinsson (C) 
 

  Neil Ormerod (V) 
 

Lokala samråden (HSVO) 
18 ledamöter (tidigare pol 
styrgrupper för närvård) 

2023-01-01 – 2026-12-31 Annika Krispinsson (C), 
ordförande 

  Vivianne Macdisi (S), vice 
ordförande 
 

Uppsala 2  Christina Sääf (M) 
 

  Viktor Waldau (V) 
 

Knivsta 2  Anna-Karin Vaz 
Contreiras (KD) 
 

Bilaga § 254 a



 

  Ann-Britt Litsner (S) 
 

Tierp 2  Kerstin Eskhult (C) 
 

  Ann-Kristin Hilli (V) 
 

Älvkarleby 2  Jessica Kumlin (M) 
 

  Anna-Karin Lidberg (S) 
 

Håbo 2  Stefan Nyblad (M) 
 

  Helene Cranser (S) 
 

Enköping 2  Charlotta Viström (L) 
 

  Neil Ormerod (V) 
 

Heby 2  Hannes Sjöberg (L) 
 

  Charles Pylad (MP) 
 

Östhammar 2  Anna-Karin Vaz 
Contreiras (KD) 
 

  Thomas Eriksson (S) 
 

Rådet för delaktighet 
5 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Anna-Karin Vaz 
Contreiras (KD), 
ordförande 
 

  Joel Gohari Moghadam 
(S) 
 

  Ann-Christine Desaga (M) 
 

  Neil Ormerod (V) 
 

  Ulrika Lundblad (MP) 
 

Bilaga § 254 a



 

(+ 5 ledamöter och 5 ers från 
Funktionsrätt Uppsala län) 

 Georgia Somaraki 

  Wieslaw Wasowski 
 

  Lena Thoren 
 

  Yvonne Andersson Werne 
 

  Niklas Kleman 
 

  Lilian Larsson 
 

  Marielle Sandstedt 
 

  Jenny Bexel  
 

  Jenny Sandgren 
Hallemark 
 

  Petra Roher 
 

Universitetssjukvårds-
styrelsen 
4 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Malin Sjöberg Högrell (L), 
ordförande 

  Cecilia Linder (M) 
 

  Vivianne Macdisi (S) 
 

  Neil Ormerod (V) 
 

Samarbetsnämnden i Uppsala 
Garnison 
2 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Emilie Orring (M) 

  Helena Proos (S) 
 

Viltförvaltningsdelegationen 
5 ledamöter 
(nominering till länsstyrelsen) 

2023-01-01 – 2026-12-31 Pasi Huikuri (M) 

  Mattias Nygren (KD) 
 

Bilaga § 254 a



 

  Örjan Berglund (C) 
 

  Lena Rönnberg (S) 
 

  Carina Schön (S) 
 

5 personliga ersättare  Jan Eriksson (L) 
 

  Henrik Lindberg (KD) 
 

  Jacob Spangenberg (C) 
 

  Sören Bergqvist (V) 
 

  Rickard Malmström (MP) 
 

Fyrspår, förhandlingsgrupp 
5 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Emilie Orring (M), 
ordförande 
 

  Cecilia Linder (M) 
 

  Cecilia Hamenius (KD) 
 

  Joel Gohari Moghadam 
(S) 
 

  Jenny Lundström (MP) 
 

MÄLAB 
2 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Cecilia Linder (M) 

  Joel Gohari Moghadam 
(S) 
 

2 ersättare  Frida Björk (KD) 
 

  Jenny Lundström (MP) 
 

STUNS 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Emilie Orring (M) 

1 ersättare  Helena Proos (S) 
 

Bilaga § 254 a



 

Stockholmsregionens 
Europaförening 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Unn Harsem (C) 

Östra Mellansverige – politisk 
styrgrupp 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Unn Harsem (C) 

Östra Mellansverige-RUFS 
politisk styrgrupp 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31  
Unn Harsem (C) 

Stiftelsen Akademiska 
sjukhusets utvecklingsfond 
2 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Erik Weiman (M) 

  Helena Proos (S) 
 

Stiftelsen Musik i Uppland 
7 ledamöter 
Val utfördes enligt lag om 
proportionellt valsätt 

2023-01-01 – 2026-12-31 Örjan Berglund (C), 
ordförande 
 

  Kerstin Ramdén (S), vice 
ordförande 
 

  Göran Valdemar Lacksell 
(C) 
 

  Anna Marklund (V) 
 

  Olivia Bergström (M) 
 

  Gunnel Berman (MP) 
 

  Lena Åberg Frisk, (L) 
 

4 ersättare  Frida Björk (KD) 
 

  Britt-Marie Gustavsson 
(M) 
 

  Celal Alparslan (S) 
 

  Lena Hartwig (S) 
 

Bilaga § 254 a



 

Stiftelsen Upplandsmuseet 
5 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Frida Björk (KD), 
ordförande 
 

  Gunilla Oltner (S), vice 
ordförande 
 

  Olivia Bergström (M) 
 

  Silva Görling (S) 
 

  Mark Schneider (S) 
 

2 ersättare  Carl Alexander Lindman 
(L) 
 

  Karin Bennemo (V) 
 

Stiftelsen för ett medicin-
historiskt museum 
3 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Ulf Haglund (M) 

  Marcus Wennerström (S) 
 

  Hélène Brodin Rheindorf 
(KD) 
 

3 ersättare  Monica Lundberg (L) 
 

  Cecilia Viklund (V) 
 

  Monica Hallgren (C) 
 

Bror Hjerpstedts stiftelse 
1 ledamot 

2023-01-01 – 2026-12-31 Erik Weiman (M) 

Stiftelsen Leufsta 
3 ledamöter 

2023-01-01 – 2026-12-31 Mohamad Hassan (L) 

  Börje Wennberg (S) 
 

  Anna-Karin Klomp (KD) 
 

2 ersättare  Lena-Maria Jansson (C)  

Bilaga § 254 a



 

 
  Elisabeth Rosengren (V) 

 
 

Bilaga § 254 a



Fördelning enligt lagen om proportionellt valsätt (LPV) 

Jämförelsetal för 
valsedelsgrupperna vid varje 
platstilldelning. Jämförelsetal som 
lett till platstilldelning är 
fetmarkerad.  

Tilldelning av plats 

Plats Rödgröna – 
Musik i Uppland 

Alliansen Valsedelsgrupp som 
tilldelas plats 

Ledamot som 
tilldelas plats 

1 9 10  Alliansen Örjan Berglund 
2 9 5  Rödgröna – Musik i 

Uppland 
Kerstin Ramdén 

3 4,5 5  Alliansen Göran Valdemar 
Lacksell 

4 4,5 3,3333  Rödgröna – Musik i 
Uppland 

Anna Marklund 

5 3 3,3333  Alliansen Olivia Bergström 
6 3 2,5  Rödgröna – Musik i 

Uppland 
Gunnel Bergman 

7 2,25 2,5  Alliansen Lena Åberg Frisk 

Bilaga § 254 b
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1. Sammanfattning 

Vi har översiktligt granskat delårsrapporten för VafabMiljö Kommunalförbund per 31 augusti 
2022. De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande: 

✓ Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, korrekt bild av förbundets resultat och 

ställning per 31 augusti 2022.  

✓ Jämförelsesiffror i resultat och balansräkning samt notupplysningar är på helår, för 

framtida delårsrapporter så rekommenderar vi att ni använder motsvarande period 

föregående år så att det är jämförbart.  

✓ Det finns fortsatt ett utrymme att ytterligare förtydliga förbundets bedömning i 

delårsrapporten när det gäller ”god ekonomisk hushållning” sammantaget samt 

huruvida detta uppnås eller. Vidare är det vår bedömning att förbundets arbete med 

intern kontroll med fördel kan kommenterar i delårsrapportens förvaltningsberättelse 

kommande år.    

✓ I vår granskning har vi inte noterat några indikationer på väsentliga fel i 

delårsrapporten.  

2. Inledning 

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska en delårsrapport och lämna en bedömning 
över denna till fullmäktige. Fullmäktige ska behandla revisorernas bedömning i samband med 
behandlingen av delårsrapporten. När det gäller VafabMiljö Kommunalförbund är det 
fullmäktige i respektive medlemskommun som har att behandla revisorernas uttalande.    

Förbundets förtroendevalda revisorer har uppdragit till EY att genomföra en översiktlig 
granskning av förbundets delårsrapport per 2022-08-31 som underlag för den bedömning som 
revisorerna ska lämna vidare. Revisionen har utförts med beaktande av bestämmelserna i 
kommunallagen och den kommunala bokförings- och redovisningslagen. Granskningen är 
således begränsad i jämförelse med en granskning av ett årsbokslut.   

3. Förbundets resultat och balansräkning  

Vi har översiktligt granskat delårsrapporten per 31 augusti 2022 samt analyserat större 
avvikelser och förändringar mot budget och föregående års delårsrapport samt årsredovisning. 
Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort 
iakttagelser i granskningen. 

3.1. Resultaträkning samt prognos  

VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 augusti 2022 negativt resultat om 5,3 mkr 
(+1,0 mkr).  
 
Intäkterna är ca 62 mkr högre än föregående år. Det är främst taxor och avgifter som ökar 16 
mkr, försäljningsintäkter för återvinningsmaterial och bränslen som har ökat med 17 mkr, 
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fordonsgas som har ökat med 16 mkr, schakt- och deponimassor har ökat med 14 mkr. 
Resterande intäktsposter ligger i nivå med fg år med mer modesta fluktuationer. 
 
Totalt sett har kostnaderna ökat jämfört med föregående år motsvarande period med 50,5 mkr. 
Lönekostnader är i god nivå med fg år. Något ökade kostnader för bränsle, energi och vatten 
om ca 5,1 mkr med större ökning rörande inköp till driftverksamhet som ökar 19,9 mkr och köp 
tillsatser till behandlingsmaterial som ökar 22 mkr och transporttjänster som ökar 6,8 mkr. 
Ökade poster ej orimliga sett till bränsle, kem och behandlingsprodukter ökat generellt i 
omvärlden under året samt följer intäktsökningarna. 
 
Avskrivningskostnaden har totalt ökat med 18,0 mkr vilket framförallt är hänförligt till ökade 
avskrivningskostnader  byggnader och anläggningar som ökar 9,0 mkr samt maskiner och 
inventarier som ökar 9,1 mkr . Finansnettot är i nivå med föregående år.   
 

Vid vår översiktliga granskning har det inte framkommit några indikationer om att det föreligger 

några väsentliga fel i det redovisade resultatet i delårsrapporten.  

3.2. Balansräkningen 

 
Materiella anläggningstillgångar 

Balansposten har totalt ökat jämfört med föregående år. Årets investeringar är fördelat på 
flertal investeringar och totalt är periodens anskaffningar 37 mkr vilket är lägre än motsvarande 
period föregående år som hade stor investering i biogasanläggning. Budgeten på helår visar 
113 mkr som investering medan prognosen totalt på helår ligger på 85,8 mkr dvs 27,2 mkr 
lägre. Ingen enskild investering avviker väsentligt där den största avvikelsen ligger på Återbruk 
med 9 mkr lägre prognos. Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken 
överensstämmer med förbundets anläggningsregister.  

Ytterligare granskningsinsatser av förbundets materiella anläggningstillgångar kommer att 
genomföras i samband med granskningen av årsbokslutet.   

Finansiella anläggningstillgångar 

Ingen väsentlig förändring mot föregående delårsbokslut eller årsbokslut. Omfattar aktier i 
dotterbolag och certifikat och utsläppsrätter, utsläppsrätterna minskar med 3 mkr.  

Omsättningstillgångar 

Större balansposter utgörs av förråd, kundfordringar, interimsfordringar, fordran mot 
ägarkommuner samt övriga kortfristiga fordringar. Förråd utgörs av ett flislager som värderas 
enligt vad som anges i avtalet och minskar ca 6,8 mkr jfr föregående år. Fordringar ökar 17,0 
mkr fördelat ökade kundfordringar 6,2 mkr, interimsfordringar + 13,6 mkr samt mindre 
minskning övriga kortfristiga fordringar. 

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 99,8 mkr i delårsbokslutet, vilket är en ökning med 
1,3 mkr jämfört med årsbokslutet och 4,5 jfr delårsbokslutet fg rå 

Avsättningar  
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Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden som ökat med 0,9 mkr jämfört med 
årsbokslut 2021. Förbundets pensionsåtaganden kommer att granskas ytterligare i samband 
med årsbokslutet.    

Andra avsättningar avser återställande av deponier vilket har minskat 15,9 mkr jfr bokslutet 
2021. Framförallt minskar avsättningen för återställande av inaktiva deponier som minskar 
13,7 mkr. Det avser två avsättningar där en deponi beräknas fortgå till 2027 samt en större 
deponi som avsatts 2017 om 110 mkr som beräknas fortgå till 2057. Minskning bedöms rimlig 
och kommer att granskas och säkerställas i och med bokslutsgranskningen  

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har ökat något i jämförelse med 
delårsbokslut 2021. Leverantörsskulder har ökat vilket även moms och punktskatt har gjort, 
vilket beror på normala fluktuationer under året. Den största förändringen finns på just 
levskulder. 

Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits i samband med vår översiktliga 
granskning i delårsbokslutet.  

Långfristiga skulder 

Skulderna är har minskat mot årsbokslutet, vilket avser en förändring på koncernkontot.  

Koncernen 

I denna delårsrapport finns motsvarande uppgifter gällande koncernen vilket då inkluderar 
dotterbolaget Vafab Mijö AB. I allt väsentligt så överensstämmer koncernens uppgifter med 
kommunalförbundet i och med att dotterbolaget inte har någon omfattande verksamhet. I 
samband med vår översiktliga granskning har vi inte noterat något avvikande.  

Vår övergripande bedömning 

Efter vår översiktliga granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda 
redovisning, är det vår bedömning att förbundets resultat och ställning ger en, i allt väsentligt 
rättvisande bild av verksamheten per den 31 augusti 2022. Vår uppfattning av 
bokslutsprocessen är att den är av tillräcklig kvalité.  

4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen  

Delårsrapportens förenklade förvaltningsberättelse inleds med en redogörelse för förbundets 
aktuella verksamhet. Efterföljande avsnitt omfattar förbundets beskrivning av väsentliga 
händelser under perioden samt övergripande analyser och beskrivningar av ”god ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning. Utvecklingen av intäkter och kostnader redovisas och 
analyseras mot budget. Även dotterbolaget VafabMiljö AB´s verksamhet kommenteras i 
separat avsnitt. Vidare finns avsnitt med rörande omvärldsbevakning, investeringsredovisning 
samt driftsredovisning. I likhet med föregående år finns inget beskrivet rörande förbundets 
arbete med intern kontroll.  

Förvaltningsberättelsen omfattar en avstämning av det kommunala balanskravet, vilket är i 
enlighet med krav. De avslutande delarna av delårsrapporten utgörs av den finansiella 
redovisningen med resultat- och balansräkningar, redovisningsprinciper samt 
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tilläggsinformation (noter). Det noteras att förbundets tillämpade redovisningsprinciper är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.  

 

Vår bedömning av förvaltningsberättelsen 

I delårsrapporten lämnas översiktliga och relevanta redogörelser av förbundets resultat vad 

gäller verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten presenteras utfall vad gäller förbundets 

måluppfyllnad. Per delåret bedömer vi måluppfyllelsen vara tillräcklig i allt väsentligt.  

Dock redovisas inte i delårsrapporten förenklade förvaltningsberättelse huruvida ”god 

ekonomisk hushållning” uppnås eller inte. Vidare omfattas inte förvaltningsberättelsen av en 

beskrivning av förbundets arbete kring intern kontroll, vilket bör övervägas till kommande års 

delårsrapporter.   

 

 

Västerås den 28 november 2022 

 
Johan Perols            Mia Keränen Larsson 
Certifierad kommunal revisor             Auktoriserad revisor 
 
 
 



  

Revisorerna i Vafab Miljö Kommunalförbund 

 

Till kommunfullmäktigen i: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 

Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Heby samt Enköpings 

kommun.  

                          

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 

Vi av medlemskommunerna utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om 

resultatet i delårsrapporten per 31 augusti 2022 är förenligt med de mål som 

beslutats för förbundet. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten 

inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, 

inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 

De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande: 

✓ Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, korrekt bild av förbundets resultat 

och ställning per 31 augusti 2022.  

✓ Till årets delårsrapport så har förbundet inkluderat en avstämning av det 

kommunala balanskravet vilket vi framförde föregående år är ett krav, 

vilket är positivt.  

✓ Det finns ett utrymme att ytterligare förtydliga förbundets bedömning i 

delårsrapporten avseende ”god ekonomisk hushållning” samt huruvida 
detta uppnås eller inte. Vidare är det vår bedömning att förbundets arbete 

med intern kontroll med fördel kan kommenteras i delårsrapportens 

förvaltningsberättelse framgent.    

✓ I vår granskning har vi inte noterat några indikationer på väsentliga fel i 

delårsrapporten.  

 

Västerås den 28 november 2022 

 

 

 

Barbara Conte  Tony Forsberg  

Förtroendevald revisor  Förtroendevalda revisor 

 

Bilaga: 

Rapport - De sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TONY FORSBERG
Undertecknare 1
Serienummer: 19590717xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2022-12-05 13:27:31 UTC

BARBARA CONTE
Undertecknare 1
Serienummer: 19530629xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-12-05 14:35:53 UTC
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  


 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 


 
Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 


 
Dag:   1 december 2022 
Plats:    Eskilstuna Energy Evolution Centre  
   och via Microsoft Teams 
 
Närvarande ord. ledamot:  Torbjörn Claesson 
   Anna Jungmarker 
   Kristina Birath 
   Lars Andersson 


Jacob Högfeldt 
   Gunnar Ljungqvist  


   Carl-Magnus Palmblad 


    


Närvarande suppleanter  Arne Fältin  
Lina Salomonsson  


   Boo Östberg  
   Lisa Ekberg 
   Catharina Fredriksson 


Ingrid Jerneborg Glimne 
   Anneli Bengtsson  
   Rune Larsen 
 
Närvarande adjungerade  Katarina Gustafsson – anslöt digitalt kl 11:00 
 
Övriga/personal:  Lina Yng (VD) 
   Helena Ek (sekreterare) 
 
 
 
§ 26 Upprop och val av ordförande för styrelsen samt justerare för mötet 
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.  
Till sekreterare valdes Helena Ek och till justerare för dagens möte valdes Anna Jungmarker.  
 
§ 27 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2022-08-31 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 28  Godkännande av dagordning 
En fråga gällande förskottsbetalning av uppdrag inkom från Kristina Birath. Mötet beslutade att 
frågan ska tas upp under § 35 Övriga frågor, därefter fastställdes dagordningen. 
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  


 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 


§ 29 Verksamhetsrapport 
Vd föredrog projektportföljen för 2022 och 2023, och uppdragsportföljen innehållande 
uppdragsbeställningar från Energikontoret i Mälardalens ägare.                                                                 
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Uppsala överlämnat rapporten ”Underlag om lokal och 
regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen” för yttrande. 
Yttrandet är under arbete hos Energikontoret och vd informerade övergripande om bolagets 
ställningstaganden. 
 
Vd återkopplade från föregående möte angående produktion av underlag/material till styrelsen, som 
till stora delar är färdigställt. Dock är den digitala flyern fortfarande under arbete.  
Ägarkommuner uppmuntras att synliggöra Energikontoret på sin hemsida.  
 
Ökad förmåga att stödja kommuner med energi- och klimatrådgivning. Vd föredrog arbetet att 
beskriva hur funktionen kan utvecklas och förstärkas genom energikontoret. Syftet är att öka 
kompetensen och tillgängligheten av funktionen. Stärkt samverkan, ökad digitalisering och 
systematiskt arbete med fokusområden, specialinsatser och ökad uppsökande och utåtriktad 
verksamhet presenterades. En eventuell svårighet vid överflyttningen av funktionens personal 
diskuterades. Styrelsen föreslår att arbetet fortsätter, så att samverkan med fler kommuner 
utvecklas.  
 
§ 30 Ekonomi 
VD redovisade ekonomisk uppföljning fram till 2022 10 31. Intäkterna från ägaruppdragen ökar 
stadigt. Resultatet för året visar positivt, och prognostiseras till ca 100 000 kr.  
 
§ 31 Beslutspunkter; nya instruktioner för styrelse och vd 
Följande uppdaterade dokument har tagits fram och skickats till styrelsen, för beslut vid dagens 
styrelsemöte. 
  


- Arbetsinstruktion för styrelsen - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


- Arbetsinstruktion för vd - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


- Attest- och beslutsordning - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


- Ekonomisk rapportering till styrelsen - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


Styrelsen beslutar att godkänna samtliga dokument ovan, vilka börjar gälla från dagens möte.  
 
§ 32 Beslutspunkter; budget och verksamhetsplan 
Vd redovisade de utskickade förslagen till budget och verksamhetsplan. 
 


- Budget för verksamhetsåret 2023 - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


- Verksamhetsplan år 2023 - Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 


Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget för 2023 och verksamhetsplanen för 2023.  
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Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN  


 info@energikontoret.se | www.energikontor.se 


§ 33 Nyemission för uppföljning/beslut 
VD redovisade status gällande intresset från kommuner och regioner. Förfrågningar om 
beslutsunderlag från potentiella ägarkommuner inkommer fortlöpande.  
 
§ 34 Personal  
Energikontoret i Mälardalen har i dagsläget 21 anställda.  
 
 
§ 35 Övriga frågor 
Fråga om förskottsbetalning av uppdrag togs upp av Kristina Birath. Energikontoret tillämpar 
förskottsfakturering vid uppstart av ägaruppdrag. Detta eftersom utbetalning av ansökta medel har 
viss eftersläpning och förskottsbetalning bidrar till att stabilisera likviditeten i bolaget. 
 
Styrelsen önskar att vd föredrar gällande förskottsbetalningar vid nästa styrelsemöte. 
 
Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten  
15 mars 2023, 10:00 – 12:00 återkommer med ort/digitalt 
10 maj 2023, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
Årsstämma 2023:  
10 maj 2023, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt 
 
§ 36 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete. 
 
  
Eskilstuna  
2022-12-01 
 
 
____________________________ ____________________________ _________________________ 
Torbjörn Claesson           Anna Jungmarker                                Helena Ek  
Ordförande             Justerare                      Sekreterare 
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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