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Kommunfullmäktige 

Val- och avsägelser, 12 december 2022  

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Uppsala Tingsrätt beslut från den 1 

december 2022 om att entlediga Oscar Widman som nämndeman vid 
Uppsala Tingsrätt från och med 1 december 2022 på egen begäran.  
 

2. Thomas Rådqvist (MP) har från och med 1 december 2022 upphört att 
vara valbar på grund av flytt. Hans uppdrag som ledamot i fullmäktige 
upphörde genast. Följande uppdrag upphör från och med 12 december 
2022:  

a) ledamot och ordförande i tekniska nämnden. 
b) ledamot och ordförande i Magnus Gabriel DeLagardies 
stipendiefond. 
c) Uppdraget som kommunens vattenpolitiker. 
 

3. Följande avsägelser godkänns:  
- Anders Wikman avsägelse som gruppledare för Nystart Enköping. 

 
4. Till nedanstående uppdrag utses:  

- Tuija Rönnback och Agneta von Schoting utses till gruppledare för 
Nystart Enköping. Uppdraget som gruppledare gäller intill det 
sammanträde då val av gruppledare hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Tomas Rådqvist (M) är från 1 december 2022 mantalsskriven i Gotlands kommun. 
I och med detta upphör hans valbarhet. Detta behöver därför inte godkännas av 
fullmäktige och därför informeras enbart fullmäktige om detta.  

Valberedningen har den 12 december 2022, § 47 tagit fram förslag till beslut 
gällande val av nya gruppledare till Nystart Enköping.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-12 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-12-12, § 47 
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Thomas Rådqvist, E-post, 2022-12-02 
Anders Wikman, E-post, 2022-12-09 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
De entledigande, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
 





Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

Valberedningen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 47 Ärendenummer KF2022/32 

Val av nya gruppledare Nystart Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. entlediga Anders Wikman som gruppledare för Nystart Enköping på egen 
begäran,  
 

2. Agneta von Schoting och Tuija Rönnback utses till gruppledare för Nystart 
Enköping. 
 

3. uppdraget som gruppledare gäller intill det sammanträde då val av 
gruppledare hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Att vara gruppledare i fullmäktige är inget uppdrag som räknas upp i 
kommunallagens (KL) definition av begreppet förtroendevald i 4 kap 1 § KL. Det 
ingår alltså i inte i begreppet förtroendevald i KL. I grunden är det en parti-intern 
fråga. Dock har en kommunal praxis utvecklats genom åren, vad gäller arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda, där man ansett det vara ändamålsenligt att 
varje parti ska kunna utse en särskild fullmäktigeledamot som samordnar gruppens 
arbete, och att särskilt arvode från kommunen ska kunna utgå för det arbetet. 
Fullmäktige måste i någon form av beslut fastställa vem som ska uppbära arvodet. 
Partier har rätt att utse flera gruppledare. Arvodet delas då mellan dessa personer. 

Anders Wikman, nuvarande gruppledare för Nystart Enköping, inkom den 9 
december 2022 med en anmälan om att Agneta von Schoting och Tuija Rönnback 
utses till nya gruppledare för partiet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-09 
Anmälan av nya gruppledare, Anders Wikman (NE), 2022-12-09 
__________ 



Från:                                  "Tomas Rådkvist" <tomas.radkvist@politiker.enkoping.se>
Skickat:                             Fri, 2 Dec 2022 10:27:38 +0100
Till:                                     "Johanna Sköld" <johanna.skold@enkoping.se>;"Mats Flodin" 
<mats.flodin@politiker.enkoping.se>;"Svante Forslund" <svante.forslund@politiker.enkoping.se>
Cc:                                      "Gunilla Fröman" <gunilla.froman@enkoping.se>
Ämne:                               Avsägelse

Hej!

Från den 1/12 är jag mantalsskriven i Gotlands kommun och måste därför avsäga mig mina politiska uppdrag. 

Det gäller följande uppdrag:

- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot och ordförande i Tekniska nämnden
- Ledamot och ordförande i Magnus Gabriel DeLagardies stipendiefond
- Uppdraget som kommunens vattenpolitiker

Jag är inte helt klar över exakt vilket datum mina avsägelselser träder i kraft, jag vore tacksam för ett förtydligande 
kring detta då det är något enstaka möte kvar efter fullmäktiges möte den 12/12.

Med vänlig hälsning

Tomas Rådkvist (MP)



Från:                                  "Anders Wikman" <anders.wikman@enkoping.se>
Skickat:                             Fri, 9 Dec 2022 11:56:32 +0100
Till:                                     "Kommunsekreterare" 
<kommunsekreterare@enkoping.se>;"kim@korsbacken.com" <kim@korsbacken.com>;"Ingvar 
Magnusson" <ingvar.magnusson@politiker.enkoping.se>;"Svante Forslund" 
<svante.forslund@politiker.enkoping.se>;"Linda Johansson" <linda.johansson@politiker.enkoping.se>
Cc:                                      "Agneta von Schoting" <Agneta.vonSchoting@upplands-bro.se>;"Tuija 
Rönnback" <tuija.ronnback@politiker.enkoping.se>
Ämne:                               Anmälan till KF: Gruppledare Nystart Enköping

Hej kommunsekreterare och fullmäktiges valberedning!  
Till måndagens fullmäktigemöte anmäler vi att Agneta von Schoting och Tuija Rönnback blir nya 
gruppledare för Nystart Enköping. 
Trevlig helg,
Anders Wikman
Nuvarande gruppledare Nystart Enköping 
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