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Kommunfullmäktige 

Val- och avsägelser, 3 mars 2023 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut 

gällande ny ersättare efter Tomas Rådqvist (MP). Ny ersättare är Soroor 
Moetazed (MP) från och med 2 mars 2023 till och med den 14 oktober 
2026.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till nedanstående uppdrag utse:  
1. Staffan Karlsson (M) som vice ordförande i kommunrevisionen efter 
Bengt-Åke Gelin (M), mandatperioden 2023–2027.  
 
2. Annika Ekman (M) som vice ordförande i kommunrevisionen efter 
Bengt-Åke Gelin (M) från och med 1 januari 2023 till och med uppdraget är 
slutfört under 2023. 
 
3. Annika Ekman (M) som lekmannarevisor i AB Enköpings Hyresbostäder, 
ENA Energi AB och Enköpings kommuns Moderbolag AB från och med 1 
januari 2023 till och med uppdraget är slutfört under 2023. 
 
4. Tova-Lisa Almström (M) utses som nämndeman i Uppsala Tingsrätt 
efter Oscar Widman (M) fram till och med 31 december 2023.  

Sammanfattning 
Utöver inkomna avsägelser och fyllnadsval som kommunfullmäktige ska hantera 
har Länsstyrelsens Uppsala län beslutat om en ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Tomas Rådqvist (MP). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-03 
Beslut om efterträdarval, Länsstyrelsen, 2023-03-02 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
De avgående, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
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IT-avdelningen, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Uppsala Tingsrätt, för kännedom 
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 2 mars 2023 till och med den 14 
oktober 2026. 

Kommun: Enköpings kommun 
Parti: Miljöpartiet de gröna 
Avgången ersättare: Thomas Rådqvist 
Ny ersättare: Soroor Moetazed 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Enköpings kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Thomas 
Rådqvist har flyttat från kommunen. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av Martin Coborn med valsamordnare Arne Åhman 
som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-02  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-1104-2023 
  
 



Länsstyrelsen 
Uppsala län 
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Kopia till 
Miljöpartiet de gröna 
Soroor Moetazed 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala 
län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. 
Ange diarienummer 1104-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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