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Kommunledningskontoret 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val av nämnder och styrelser 2019-2022 Förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens beslut från den 8 december 
2021 om att utse Nina Hedenlund (L) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Börje Isaksson (L).  
 

2. Kommunfullmäktige entledigar och Anneli Porsaeus (V) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

3. Kommunfullmäktige entledigar Nina Hedenlund (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

4. Kommunfullmäktige entledigar Jessica Eld Lovéus (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 

5. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige 
utse ny ersättare i Anneli Porsaeus (V) ställe.  
 

6. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige 
utse ny ersättare i Nina Hedenlunds (L) ställe.  
 

7. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige 
utse ny ersättare i Jessica Eld Lovéus (SD) ställe.  
 

8. Följande avsägelser godkänns:  
- Lasse Skoglunds (MP) avsägelse som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden.  
- Jessica Eld Lovéus (SD) avsägelse som ledamot i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med den 17 februari 2022. 
- Hans Rohedens (SD) avsägelse som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.  
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- Karolina Marks (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för AB 
Enköpings Hyresbostäder.  

- Per Thunbergs (L) avsägelse som ersättare i upplevelsenämnden.  
- Magnus Sävenäs (L) avsägelser som ledamot i tekniska nämnden.  

 
9. Till nedanstående uppdrag utses:  

- Åsa Tinnerholm (MP) utses till ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
för tiden fram till och med 31 december 2022.  

- Annika Enbom (L) utses till ny ersättare i styrelsen för AB Enköpings 
Hyresbostäder för tiden fram till och med 31 december 2022. 

- Jan Eriksson (L) utses till ny ledamot i tekniska nämnden för tiden fram 
till och med 31 december 2022. 

- Johan Sjöberg (L) utses till ny ersättare i upplevelsenämnden för tiden 
fram till och med 31 december 2022. 

- Lars-Erik Jofalk (SD) utses till ny ersättare för miljö- och 
byggnadsnämnden till och med den 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut, Länsstyrelsen Uppsala, 2021-12-08 
Avsägelse, Anneli Porsaeus (V), 2021-12-14 
Avsägelse, Nina Hedenlund (L), 2021-12-19 
Avsägelse, Lasse Skoglund (MP), 2022-01-03 
Avsägelse, Jessica Eld Lovéus (SD), 2022-01-11 
Avsägelse, Hans Roheden (SD), 2022-01-16 
Avsägelse, Karolina Mark (L), 2022-02-07 
Avsägelse, Per Thunberg (L), 2022-02-08 
Avsägelse, Magnus Sävenäs (L), 2022-02-08 

 
 
 
 
Johanna Sköld 
Kommunsekreterare 

 
 
 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala Län, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
KLF Löneservice, för åtgärd 
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