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Valberedningen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 45 Ärendenummer KF2022/83 

Val av gode män till lantmäteriförrättning, 
mandatperiod 2023-2026 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till gode män med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden utse:  
1. Hans Olsson, Socialdemokraterna   
2. Thomas Ekblom, Nystart Enköping  
 

2. till gode män med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller 
skogsbruksförhållanden utse:  
1. Jan Eriksson, Liberalerna  
2. Jan Fredriksson, Centerpartiet  
3. Sören Sagström, Centerpartiet  

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska gode män utses genom 
val av kommunfullmäktige. God man ska inom kommunen vara valbar till 
nämndeman i tingsrätt. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.  

God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet. 

Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som 
nämndeman och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande 
tjänstgöra äger motsvarande tillämpning i fråga om god man. 

Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 15 februari 2019 att samtliga kommuner 
i Uppsala län ska utse minst fyra gode män enligt 4 kap 2 § 
fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), varav minst två med erfarenhet i frågor 
om tätortsförhållanden och minst två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller 
skogsbruksförhållanden. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-07 
Beslut, Länsstyrelsens Uppsala län, 2019-02-15  
Brev, Val av gode män till lantmäteriförrättning, Lantmäteriet, 2022-11-11 
__________ 
 



Från:                                  "Johanna Sköld" <johanna.skold@enkoping.se>
Skickat:                             Wed, 7 Dec 2022 13:33:29 +0100
Till:                                     "W3D3 kf diarie" <kf.dia@enkoping.se>
Ämne:                               VB: Lantmäteri - gode män?
Bilagor:                             Fastställande av antalet gode män enligt fastighetsbildningslagen(10021540).pdf

 
 

Från: Ismaal Asmah <asmah.ismaal@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 23 november 2022 13:17
Till: Johanna Sköld <johanna.skold@enkoping.se>
Kopia: C-RB-Plan <plan.uppsala@lansstyrelsen.se>; Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län 
<uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Lantmäteri - gode män?
 
Hej Johanna, 
 
Enligt beslutet den 15 februari 2019 ska kommunen utse minst fyra gode män enligt 4 kap 2 § 
fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), varav minst två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden 
och minst två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden. 
 
Jag bifogar även beslutet, se bilaga. 
 
Med vänlig hälsning
-------------------------------------------------
Asmah Ismaal
Enhetschef
Plan- och bostadsenheten
010-223 33 34
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala
Besök oss på Bäverns gränd 17
www.lansstyrelsen.se/uppsala
www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
www.twitter.com/uppsalalst
www.instagram.com/uppsalalst
För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter,
se https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter
 

Från: Johanna Sköld <johanna.skold@enkoping.se> 
Skickat: den 21 november 2022 17:34
Till: Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län <uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Lantmäteri - gode män?
 
Hej Uppsala, 
 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
http://www.twitter.com/uppsalalst
http://www.instagram.com/uppsalalst
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter
mailto:johanna.skold@enkoping.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


Vi ska utse godemän för lantmäteriet. Enligt Lantmäteriet är det länsstyrelsen som beslutar hur många 
godemän vi ska utse. Jag hittar ingenting hos mig där ni har bestämt antal? 
 
Har ni något underlag ni kan skicka till gällande hur många gode män vi har att utse? 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning
 
Johanna Sköld
Kommunsekreterare
 
Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 51 52
johanna.skold@enkoping.se

 

 
Enköpings kommun, 74580 Enköping
Besöksadress: Linbanegatan 12
 
Växel: 0171-62 50 00
 
www.enkoping.se
www.facebook.com/enkopingskommun
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