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Paragraf 41 Ärendenummer KS2023/65 

Val av ledamot och ersättare till 
Samordningsförbundets styrelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:  
 
   1. till ledamot i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Tuija Rönnback, (NE) 
   2. till ersättare i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Johan Enfeldt, (S) 
 

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemma i förbundet är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta 
kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2008, § 59 att ingå i ett 
samordningsförbund i Uppsala län samt att utse en ledamot och en ersättare i 
samordningsförbundets styrelse. Från och med ordinarie val väljs ledamöter och 
ersättare för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
 
Beslutet skickas till:  
Samordningsförbundet, Uppsala län  
De valda, för kännedom 
__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2023-02-10 KS2023/65 

 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Val av ledamot och ersättare till 
Samordningsförbundets styrelse, 2023–2026 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:  

1. till ledamot i Samordningsförbunden i Uppsala län utse NN, P 
2. till ersättare i Samordningsförbundet i Uppsala län utse NN, P  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemma i förbundet är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta 
kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2008, § 59 att ingå i ett 
samordningsförbund i Uppsala län samt att utse en ledamot och en ersättare i 
samordningsförbundets styrelse. Från och med ordinarie val väljs ledamöter och 
ersättare för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Avdelningschef Ledningsstöd 
Enköpings kommun  

 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet, Uppsala län  
De valda, för kännedom 
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