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Kommunledningsförvaltningen  
Emelie Voetmann 
0171-62 58 73 
Emelie.voetmann@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Valärenden 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Följande avsägelser godkänns:  

-Ulrika Ornbrants (C) avsägelse av uppdraget som ordförande i kommunala 
pensionärsrådet 
- Ingvar Smedlunds (M) avsägelse av uppdragen som: ordförande i kommunala 
natur- och friluftsrådet, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott och ersättare i kommunstyrelsens PLEX-
utskott. 
- Jan Fredrikssons (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i Leader Mälardalen. 
 
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Kommunala natur- och friluftsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande Ulrika Ornbrant (C) 
  efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande Peter Book (M) 
  efter Ulrika Ornbrant (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande Peter Book (M) 
  efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunstyrelsens personalutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande Peter Book (M) 
  efter Ingvar Smedlund (M) 
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Kommunstyrelsens PLEX-utskott, till och med 31 oktober 2022 

Ersättare Peter Book (M) 
  efter Ingvar Smedlund (M) 

Leader Mälardalen     

Ledamot  Rebecka Lindström (C) 
  efter Jan Fredriksson (C) 

 

Beskrivning av ärendet  
 
Ulrika Ornbrant (C) har den 20 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet 
 
Ingvar Smedlund (M) har den 6 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som: ordförande i kommunala natur- och friluftsrådet, ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 
och ersättare i kommunstyrelsens PLEX-utskott. 

Jan Fredriksson (C) har den 26 mars 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Leader Mälardalen. 
 
Enligt uppdrag 
 
Emelie Voetmann 
Kommunsekreterare 
Enköpings kommun 

 
 
 
 

 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom  
De valda, för kännedom  
Berörda organ, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd   
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