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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.  
- 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



Skrivelse ska ha kom in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 
PS m ti d efter dagen för detta beslut. 

BESLUT 
2021-12-08 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Dnr: 201-8776-21 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
8 december 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Enköping 
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
Ny ersättare: Nina Hedenlund 
Avgången ersättare: Börje Isaksson 

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater: 
Hanna Clefberg Brauer 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Enköping 

Ledamot Ersättare 

Jenny Gavelin 1. Minna Thunberg 
Svante Forslund 2. Nina Hedenlund * 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden 

Kopia till 
Kommun 
Ny ersättare 
Parti 

1/1 



Från: nina hedenlund
Till: Johanna Sköld
Ärende: Ersättare Liberalerna
Datum: den 19 december 2021 18:11:00

Hej

Jag har blivit invald som ersättare för Liberalerna i Kommunfullmäktige.
Då jag inte längre är medlem i partiet avsäger jag mig platsen.

Med vänlig hälsning, 
Nina Hedenlund 

mailto:johanna.skold@enkoping.se


Från: Lasse Skoglund <lasse.skoglund@politiker.enkoping.se> 
Datum: 3 januari 2022 07:43:12 CET 
Till: Jenny Åhlin <jenny.ahlin@enkoping.se>, Bitte Myrsell <bitte.myrsell@politiker.enkoping.se> 
Kopia: Kenneth Hällbom <kenneth.hallbom@politiker.enkoping.se> 
Ämne: Avsägning ledamotsuppdrag VoN 

Hej, 
Härmed avsäger jag mig mitt ledamotsuppdrag i Vård och Omsorgsnämnden. 
Vänligen meddela berörda funktioner i kommunen mitt beslut. 
 
Mvh Lasse Skoglund 

mailto:lasse.skoglund@politiker.enkoping.se
mailto:jenny.ahlin@enkoping.se
mailto:bitte.myrsell@politiker.enkoping.se
mailto:kenneth.hallbom@politiker.enkoping.se


Från: Jessica Lovéus
Till: Johanna Sköld
Ärende: Avsägelse
Datum: den 11 januari 2022 10:27:59

Hej Johanna,
Jag avsäger mig mitt uppdrag som ersättare i KF fr.o.m idag den 11/1 2022.
Jag avsäger mig mitt uppdrag som ledamot i UAN fr.o.m den 17/2 2022.

Vänliga hälsningar
Jessica Eld Lovéus
Sverigedemokraterna

Skickat från min iPad

mailto:jessica.loveus@politiker.enkoping.se
mailto:johanna.skold@enkoping.se


-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hans Roheden <hans.roheden@politiker.enkoping.se>  
Skickat: den 16 januari 2022 09:23 
Till: Anna Grindlund <anna.grindlund@enkoping.se> 
Ämne: Slutar som ersättare 
 
Hej Anna 
Jag måste tyvärr avsäga mig uppdraget som ersättare i MBN. Detta av hälsoskäl och familjeskäl. Kan 
du hjälpa mig med de formalia som behövs för att det skall bli rätt är jag tacksam. 
Mvh 
Hans Roheden 
 
Skickat från min iPad 

mailto:hans.roheden@politiker.enkoping.se
mailto:anna.grindlund@enkoping.se


Från:                                  "Karolina" <karolina@gate.se>
Skickat:                             Mon, 7 Feb 2022 20:43:11 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Cc:                                      "Jenny Gavelin" <jenny.gavelin@liberalerna.se>
Ämne:                               Avsägelse av uppdrag
Importance:                     Normal

Jag säger härmed upp mitt uppdrag som ersättare i styrelsen för EHB.
 
Hälsningar
 
Karolina Mark
 



Från:                                  "Per Thunberg" <per.thunberg@politiker.enkoping.se>
Skickat:                             Tue, 8 Feb 2022 14:25:51 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Cc:                                      "Jenny Gavelin" <jenny.gavelin.a@enkoping.se>
Ämne:                               Uppsägning Upplevelsenämnden

Hej,
Jag lämnar mitt uppdrag som ersättare i Upplevelsenämnden med omedelbar verkan.

Hälsningar

Per Thunberg



Från:                                  "Magnus Savenas" <magnus.savenas@electroluxprofessional.com>
Skickat:                             Tue, 8 Feb 2022 15:01:45 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" <kommunsekreterare@enkoping.se>
Ämne:                               Avsägelse / Magnus Sävenäs - Tekniska Nämnden

Hej Kommunsekreteraren,
Jag vill med detta mail begära avsägelse från mitt uppdrag i Tekniska Nämnde för Liberalerna.
Tiden finns inte att kunna hantera heldagarsmöten mitt i månaden givet mtt riktiga jobb…
 
Kvällar hade möjligen kunnat fungera, men tyvärr inte detta uppdrag.
Mvh
//Maguns Sävenäs
 

 
Magnus Sävenäs, M.Sc, MBA
Group VP Customer Care & Aftermarket
Electrolux Professional AB

M:  +46 72 886 6085
O:  +39 434 380 924
magnus.savenas@electroluxprofessional.com

 
This email and any attached files is for the attention of the intended recipient. The email and any 
attachments may contain material that is confidential, privileged and/or attorney work product. If 
you are not the intended recipient: (a) contact the sender immediately and delete from your 
system all copies of the email including any attachments. (b) do not read, print, retain, copy or 
disseminate this message or any part of it. Any such unauthorized use may be unlawful. E-mail 
transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, 
corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore 
cannot accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as 
a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version. The 
protection of your personal data matters to us. Please find relevant information relating to Art. 13 
GDPR on https://www.electroluxprofessional.com/corporate/data-privacy-statement/. The 
Electrolux Professional Group https://www.electroluxprofessional.com/corporate/. 

mailto:magnus.savenas@electroluxprofessional.com
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