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Paragraf 157 Ärendenummer KS2022/793 

Förlängning av mandatperiod för kommunstyrelsens 
råd  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga mandatperioden för utsedda ordförande, 
ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och 
friluftsrådet, kommunala pensionärsrådet samt Enköpings kommunala finska 
samråd så att de utses till och med den 28 februari 2023. 

Sammanfattning 
Nuvarande ordförande samt ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala pensionärsråd samt 
Enköpings kommunala finska samråd har utsetts till och med den 31 oktober 2022, 
se beslut KS2018/663. Med anledning av att det skall göras en översyn av 
Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala 
pensionärsråd under hösten 2022 samt då nya ledamöter ännu inte valts till 
berörda nämnder och utskott behöver förordnandet förlängas.  

I samband med översynen av den politiska organisationen som gjordes under 
våren 2022 (KS2021/718) beslutades att tillgänglighetsrådet, natur- och 
friluftsrådet och pensionärsrådet skulle utvärderas under hösten 2022. 
Utvärderingen är ännu inte genomförd. Det är inte heller klart vilka förtroendevalda 
som skall sitta i nämnder och utskott under kommande mandatperiod varför det i 
nuläget är svårt att välja nya representanter till samtliga råd.  

Eftersom rådens ordförande, ledamöter och ersättare utsetts till och med den 31 
oktober 2022 måste ett beslut fattas om rådens representanter vid 
kommunstyrelsen i oktober 2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
sittande rådsmedlemmar utses till den 28 februari 2023. Detta datum har valts mot 
bakgrund av att de förtroendevalda i nämnder och utskott bör ha utsetts i januari 
2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-25 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Åsa Olsson 
0171-626505 
asa.olsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av mandatperioden för kommunstyrelsens 
råd fram till 2023-02-28 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga mandatperioden för utsedda ordförande, 
ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och 
friluftsrådet, kommunala pensionärsrådet samt Enköpings kommunala finska 
samråd så att de utses till och med den 28 februari 2023. 

Ärendet 

Bakgrund 
Nuvarande ordförande samt ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala pensionärsråd samt 
Enköpings kommunala finska samråd har utsetts till och med den 31 oktober 2022, 
se beslut KS2018/663. Med anledning av att det skall göras en översyn av 
Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala 
pensionärsråd under hösten 2022 samt då nya ledamöter ännu inte valts till 
berörda nämnder och utskott behöver förordnandet förlängas. Ärendet har beretts 
av kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I samband med översynen av den politiska organisationen som gjordes under 
våren 2022 (KS2021/718) beslutades att tillgänglighetsrådet, natur- och 
friluftsrådet och pensionärsrådet skulle utvärderas under hösten 2022. 
Utvärderingen är ännu inte genomförd. Det är inte heller klart vilka förtroendevalda 
som skall sitta i nämnder och utskott under kommande mandatperiod varför det i 
nuläget är svårt att välja nya representanter till samtliga råd.  

Eftersom rådens ordförande, ledamöter och ersättare utsetts till och med den 31 
oktober 2022 måste ett beslut fattas om rådens representanter vid 
kommunstyrelsen i oktober 2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
sittande rådsmedlemmar utses till den 28 februari 2023. Detta datum har valts mot 
bakgrund av att de förtroendevalda i nämnder och utskott bör ha utsetts i januari 
2023.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet innebär inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-25 
 
 
 
Hannu Högberg 
Stabschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Berörda organ, för åtgärd  
Löneservice, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
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