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Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott, mandatperioden 2022–2026 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. Följande avsägelser godkänns:  
Johan Enfeldts (S) avsägelse som ersättare i plan-, mark- och 
exploateringsutskottet.  
 
Peter Books (M) avsägelse som ledamot i plan-, mark och 
exploateringsutskottet.  
 

2. Till nedanstående uppdrag utses:  
Johan Engwall (S) som ersättare i plan-, mark- och exploateringsutskott 
efter Johan Enfeldt (S).  
 
Krister Larsson (M) som ledamot i plan-, mark- och exploateringsutskottet 
efter Peter Book (M).  
 
Tiina Rudolphson (M) som ersättare i plan-, mark- och 
exploateringsutskottet efter Krister Larsson (M). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fattade den 25 oktober 2022, § 184 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott.  

Johan Enfeldt (S) har den 3 februari 2023 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
PLEX-utskottet och Johan Engwall (S) nomineras i hans ställe. 

Peter Book (M) har den 10 februari 2023 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
PLEX-utskottet och Krister Larsson (M) nomineras i hans ställe. I Krister Larssons 
(M) ställe har Tiina Rudolphson (M) nominerats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
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Avsägelse, Johan Enfeldt (S),  
Avsägelse, Peter Book (M) 
 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret för åtgärd 
De valda, för kännedom 
De avgående, för kännedom 





Från:                                  "Peter Book" <peter.book@politiker.enkoping.se>
Skickat:                             Fri, 10 Feb 2023 16:00:14 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Cc:                                      "Krister Larsson" <krister.larsson@politiker.enkoping.se>;"Tina Rudolphson" 
<tina.rudolphson@politiker.enkoping.se>
Ämne:                               Val KS

Hej,
 
Jag avsäger min plats i plex utskottet.
 
Vi anmäler Krister Larsson som ordinarie och Tina Rudolphson som ersättare.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Peter Book
Kommunstyrelsens ordförande
 
Telefon: 0171-626211
peter.book@politiker.enkoping.se
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