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Paragraf 184 Ärendenummer KS2022/908 

Beslut om två ombud till Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för  
kommuner i form av en ideell föreningen för hantering av gemensamma 
strategiska frågor för av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.  
Enköpings kommun har i cirka 20 år varit medlem i SEkom. Medlemma i  
föreningen utövar beslutanderätt rörande SEkom och dess verksamhet genom av  
medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två ombud, varav en politiker 
och en tjänsteman. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i  
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

_________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2022-10-27 KS2022/908 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om två ombud till Sveriges Ekokommuner 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kenneth Hällbom (MP) till ombud som politiker.  
 

2. Hållbarhetsstrateg Clara Thorgren titel utses till ombud som tjänsteman.  

Sammanfattning 
Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för 
kommuner i form av en ideell föreningen för hantering av gemensamma strategiska 
frågor för av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.  

Enköpings kommun har i cirka 20 år varit medlem i SEkom. Medlemma i 
föreningen utövar beslutanderätt rörande SEkom och dess verksamhet genom av 
medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två ombud, varav en politiker och 
en tjänsteman. Ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Sveriges Ekokommuner, för kännedom  
NN, P, för kännedom 
NN, Titel, för kännedom 
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