
Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 182 Ärendenummer KS2022/895 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
1. till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 

1. Peter Book, Moderaterna  
2. Anders Wikman, Nystart Enköping 
3. Per Elfving, Kristdemokraterna  
4. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet  
5. Jesper Englundh, Socialdemokraterna  
6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna  
7. Vakant, Sverigedemokraterna  

 
2. till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:  

1. Agneta von Schoting, Nystart Enköping 
2. Bitte Myrsell, Moderaterna 
3. Svante Forslund, Liberalerna  
4. Vakant, majoriteten 
5. Linda Johansson, Socialdemokraterna  
6. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 
7. Vakant, Sverigedemokraterna  

 
3.   till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
      Peter Book, Moderaterna  
 
4.  till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:  
     Jesper Englundh, socialdemokraterna  
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet. Övriga 
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess 
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska till kommunstyrelsen förbereda ärenden som 
inte ankommer på något annat utskott att förbereda. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25  



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________  
 

Beslutet skickas till:  
Samtliga valda ledamöter och ersättare, för kännedom  
Kommunsekreterare, för åtgärd  
KLF löneservice, för åtgärd 
KLF IT-avdelning, för åtgärd 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2023-02-10 KS2022/895 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
mandatperioden 2022–2026 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Kenneth Hällbom (MP) 
efter vakant plats (majoriteten).  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade den 25 oktober 2022, § 182 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott. Majoriteten hade då inte nominerat någon 
till sin fjärde plats för ersättare och därför valdes ingen på dess plats i utskottet. 
Majoriteten har nu nominerat en person till den vakanta platsen och därför bör 
kommunstyrelsen besluta om att välja denna person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10  
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd  
IT-service, för åtgärd 
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