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Paragraf 15 Ärendenummer KS2023/73 

Val till politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor 2022-
2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2016, § 79 att inrätta en politisk 
samrådsgrupp för närvårdsfrågor. Eftersom ny mandatperiod har startat samt att 
nya ordförande och nya ledamöter har inkommit i de politiska instanserna så 
behöver en ny samrådsgrupp utses 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2023-01-13 KS2023/73 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val till kommunstyrelsens politiska samrådsgrupp för 
närvårdsfrågor 2022–2026 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. Till ledamöter i den politiska samrådsgruppen utses:  
1. Bitte Myrsell, (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden  
2. Tuija Rönnback (NE), ordförande socialnämnden 
3. Magnus Johansson (M), ordförande utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
4. Solweig Sundblad (S) 
5. Åsa Andersson (S)  
6. Johan Enfeldt (S) 
 

2. Till ordförande i den politiska samrådsgruppen utses:  
1. Tuija Rönnback (NE) 
 

3. Mandatperioden för den politiska samrådsgruppen är från och med detta 
beslut till och med den 31 december 2026.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2016, § 79 att inrätta en politisk 
samrådsgrupp för närvårdsfrågor. Eftersom ny mandatperiod har startat samt att 
nya ordförande och nya ledamöter har inkommit i de politiska instanserna så 
behöver en ny samrådsgrupp utses.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 
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Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd  
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