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Paragraf 46 Ärendenummer KF2022/59 

Val till direktionen i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, mandatperioden 
2023-2026 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ledamot i direktionen i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 

a) Johann Wischer Sjöberg, Liberalerna 
b) Bo Reinholdsson, Kristdemokraterna 
c) Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 

 
2. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ersättare i direktionen 

i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 
a) Jouko Vänskä, Moderaterna 
b) Amelia Königsson, Vänsterpartiet 

 
3. till ledamöter i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo utse: 
a) Svante Forslund, Liberalerna  
b) Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 
c) Jesper Englundh, Socialdemokraterna 

 
4. till ersättare i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo utses:  
a) Vakant, Moderaterna 
b) Sverker Scheutz, Vänsterpartiet  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022, § 187, att utse ledamöter 
och ersättare till direktionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Enligt 9 kap. 7 § 
kommunallagen får en förbundsmedlem till ledamot eller ersättare i den beslutande 
församlingen (det vill säga direktionen) välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Varken Johann Wischer Sjöberg, Bo 
Reinholdsson, Rolf Carlsson, Jouko Vänskä, eller Amelia Königsson är ledamot 
eller ersättare i Enköpings kommuns fullmäktige och var därför egentligen inte 
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valbara. De har därför samtliga inkommit med sina avsägelser från uppdraget som 
ledamot respektive ersättare i direktionen. 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har till uppdrag att fullfölja skyldigheter enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas 
skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundsdirektionen består av sex (6) ledamöter och 
sex (6) ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre 
ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser bland dessa en 
ordförande och en vice ordförande för två år i taget. 

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-
Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-11-28, § 187 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Johann Wischer Sjöberg, 2022-12-10 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Bo Reinholdsson, 2022-12-09 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Rolf Carlsson, 2022-12-07 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Jouko Vänskä, 20212-09 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Amelia Königsson, 2022-12-12 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Maria Ekblad 
maria.ekblad@enkoping.se 

Valberedningen 

Avsägelser samt val till direktionen i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo, mandatperioden 2023–2026 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ledamot i direktionen i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 

a. Johann Wischer Sjöberg, Liberalerna 
b. Bo Reinholdsson, Kristdemokraterna 
c. Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 

 
2. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ersättare i direktionen 

i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 
a. Jouko Vänskä, Moderaterna 
b. Amelia Königsson, Vänsterpartiet 

 
3. till ledamöter i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo utse: 
a. Svante Forslund, Liberalerna  
b. Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 
c. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 

 
4. till ersättare i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo utses:  
a. Vakant, Moderaterna 
b. Sverker Scheutz, Vänsterpartiet  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022, § 187, att utse ledamöter 
och ersättare till direktionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Enligt 9 kap. 7 § 
kommunallagen får en förbundsmedlem till ledamot eller ersättare i den beslutande 
församlingen (det vill säga direktionen) välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Varken Johann Wischer Sjöberg, Bo 
Reinholdsson, Rolf Carlsson, Jouko Vänskä, eller Amelia Königsson är ledamot 
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eller ersättare i Enköpings kommuns fullmäktige och var därför egentligen inte 
valbara. De har därför samtliga inkommit med sina avsägelser från uppdraget som 
ledamot respektive ersättare i direktionen. 
 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har till uppdrag att fullfölja skyldigheter enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas 
skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundsdirektionen består av sex (6) ledamöter och 
sex (6) ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre 
ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser bland dessa en 
ordförande och en vice ordförande för två år i taget. 

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-
Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-11-28, § 187 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Johann Wischer Sjöberg, 2022-12-10 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Bo Reinholdsson, 2022-12-09 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Rolf Carlsson, 2022-12-07 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Jouko Vänskä, 20212-09 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Amelia Königsson, 2022-12-12 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
De tidigare valda, för kännedom 
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Paragraf 187 Ärendenummer KF2022/59 

Val till direktionen i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  
Enköpings-Håbo utses:  
1. Johann Wischer Sjöberg, Liberalerna  
2. Bo Reinholdsson, Kristdemokraterna  
3. Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 
 

2. Till ersättare i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  
Enköpings-Håbo utses: 
1. Jouko Vänskä, Moderaterna 
2. Martin Ancons, Nystart Enköping 
3. Amelia Königsson, Vänsterpartiet 
 

3. Till revisorer i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  
Enköpings-Håbo utses:  
1. Tony Forsberg, Socialdemokraterna 
2. Bengt-Åke Gelin, Moderaterna 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har till uppdrag att fullfölja skyldigheter enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas 
skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundet bildade för att uppnå samordningsvinster i 
form av ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre resultat än om 
kommunerna skulle driva verksamheter var för sig. 

Förbundsdirektionen består av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. 
Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje 
ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser bland dessa en ordförande och en 
vice ordförande för två år i taget. 

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. 
Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera. 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-28  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-
Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Mandattiden för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-
Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med att arbetet med revisionen av 
2026 års verksamhet är klar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 37 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för kännedom 



Från:                                  "Bo Reinholdsson" <bo.reinholdsson@politiker.enkoping.se>
Skickat:                             Fri, 9 Dec 2022 13:41:12 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Ämne:                               Re: Avsägelse

Skickat från min iPad

> 9 dec. 2022 kl. 13:31 skrev Bo Reinholdsson <bo.reinholdsson@politiker.enkoping.se>:
> 
> Hej.
> Härtill är jag nödder och tvungen.
> Jag avsäger mig som ledamot i  direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
> eftersom jag enligt kommunallagen ej är valbar.
> 
> Mvh//Bo Reinholdsson KD 
> 
> Skickat från min iPad



Från:                                  "Rolf Carlsson" <rolf.carlsson@politiker.enkoping.se>
Skickat:                             Wed, 7 Dec 2022 20:46:01 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Ämne:                               Avsägelse

Jag avsäger mig härmed uppdraget som ledamot av Förbundsdirektionen Räddningstjänsten 
Enköping/Håbo för mandatperioden 2023- 2026. 

Skickat från min iPad



Från:                                  "Jouko Vänskä" 
Skickat:                             Fri, 9 Dec 2022 13:02:41 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Ämne:                               Avsägelse - Räddningstjänsten Enköping - Håbo

Hej.
 
Härmed kommer min avsägelse på platsen som ersättare i kommunalförbund i räddningstjänsten 
Enköping – Håbo.
 
Med vänlig hälsning
______________________________
Jouko Vänskä
Key Account Manager LCV

Hedin Stockholm Bil AB
Box 2114, 431 02 Mölndal

 



Från:                                  "Amelia Königsson" 
Skickat:                             Mon, 12 Dec 2022 09:29:40 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Ämne:                               Avsägning

Hej! 

Jag vill avsäga mig platsen som ledamot i Räddningstjänsten Enköping- Håbo, som jag blivit 
felaktigt vald till för vänsterpartiets räkning.

Vänliga hälsningar,
Amelia Königsson
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