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Johanna Sköld 
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val till kommunstyrelsens Enköpings kommunala 
frilufts- och naturvårdsråd mandatperioden 2022–2026 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Till ledamöter för Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsrådet utses:  
1. NN, organisation  
2. NN, organisation  
3. NN, organisation  
4. NN, organisation  
5. NN, organisation  
6. NN, organisation  
7. NN, organisation  
8. NN, organisation  
9. NN, organisation  
 

2. Till ersättare för Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsrådet utses:  
1. NN, organisation  
2. NN, organisation  
3. NN, organisation  
4. NN, organisation  
5. NN, organisation  
6. NN, organisation  
7. NN, organisation 
  

3. Till ordförande i Enköpings kommunala frilufts- och naturrådets utses:  
NN, P  
 

4. Till vice ordförande i Enköpings kommunala frilufts- och naturråden utses:  
NN, P  
 

5. Enköpings kommunala frilufts- och naturrådets gäller från och med detta 
kommunstyrelsesammanträde intill det sammanträde då val av rådet hålls 
nästa gång.  
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6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med detta 

sammanträde intill det sammanträde då val av ordförande och vice 
ordförande hålls nästa gång.  

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala frilufts- och naturvårdsråd (KFR) till och med den 28 februari 2023. 
Anledningen till att kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att 
det pågår en översyn av KFR samt att nya ledamöter inte valts till berörda 
nämnder och utskott.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Utredningen av KFR är inte klar men ledamöter har valts till berörda nämnder och 
utskott. Efter den 28 februari 2023 behövs därför kommunstyrelsen utse vilka som 
ska sitta i rådet. 

Enligt arbetsordningen består KFR av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter 
och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens 
politiska organisation och partipolitisk obundna natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun. 
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med upplevelseförvaltningen har 
arbetat med att ta in nomineringar från partipolitisk obundna natur-, kulturvårds- 
och/eller friluftsorganisationer med verksamhet inom Enköpings kommun. 
Gruppledare för respektive parti har fått information att inkomma med nomineringar 
till rådet.  

Eftersom det inte finns någon reglerat hur urvalet kring nominering sker ger 
förvaltningen inget förslag på vilka som ska utses till ledamöter respektive ersättare 
till rådet.  

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenser, vilket är sammanträdena för de nio ledamöterna 
och sju ersättarna, finns beräknade i kommunstyrelsen budget för 2023.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
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Inkomna nomineringar, politiker, 2023-XX-XX 
Inkomna nominering, från partipolitisk obundna natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftsorganisationer, 2023-01-16 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Sekreterare för rådet 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Löneservice, för åtgärd 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 42  0171-62 50 00  Plusgiro  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
    Fax  212000-0282  information@enkoping.se 

 

Inkomna nomineringar Natur- och friluftsrådet 

 

Christer Toresäter, Friuftsfrämjandet Enköping 

Göran Johansson, ENA-vandrarna 

Monica Hallgren, Westerlundsällskapet 

Ruth Hobro, Entomologiska förening i Uppland 

Gustaf Flodérus, Hacksta Bygdeförening 

Gustav Johansson, OK Enen 

Pekka Westin, Enköpings Naturskyddsförening 

 

Tom Norling (nominerad som ersättare), Enköpings Naturskyddsförening 

Sören Karlsson (nominerad som ersättare), ENA-vandrarna 
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