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Paragraf 181 Ärendenummer KS2022/903 

Beslut om ett röstombud, Biogas Öst 

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

Sammanfattning 
Den 26 oktober 2010, § 159, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna  
avtal för samverkan i projektet Biogas Öst som under den tiden var ett projekt med  
Energikontoret i Mälardalen som huvudman. Från och med årsskiftet 2012/2013 är  
Biogas Öst en ideell förening och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den  
28 augusti 2012, § 182 att förnya medlemskapet i Biogas Öst Ideell förening.  
Genom att vara medlem i Biogas Öst Ideell Förening har varje medlem en röst  
vardera. Därför ska kommunstyrelsen utse ett röstombud till Biogas Öst Ideell  
Förening. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 

__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2022-10-26 KS2022/903 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld 
  
Johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om ett röstombud, Biogas Öst Ideell Förening 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. utser Tomas Lagerwall (MP) till röstombud i Biogas Öst Ideell Förening,  
 

2. uppdraget som röstombud för Biogas Öst gäller intill det sammanträde då 
val av röstombud hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Den 26 oktober 2010, § 159, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna 
avtal för samverkan i projektet Biogas Öst som under den tiden var ett projekt med 
Energikontoret i Mälardalen som huvudman. Från och med årsskiftet 2012/2013 är 
Biogas Öst en ideell förening och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
28 augusti 2012, § 182 att förnya medlemskapet i Biogas Öst Ideell förening.  

Genom att vara medlem i Biogas Öst Ideell Förening har varje medlem en röst 
vardera. Därför ska kommunstyrelsen utse ett röstombud till Biogas Öst Ideell 
Förening.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Biogas Öst, för kännedom  
NN, PP, för kännedom 
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