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Kommunledningskontoret 
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johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Valärenden 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Carina Ferm (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Tommy Henricson (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen 
och valberedningen.  

Angelika Bergfeldt (SD) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.  

Lise-Lotte Gustavsson (SD) avsägelse som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  

Kenneth Löthegård (C) som avlidit.   

Johan Westermark (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot 
i tekniska nämnden. 

Börje Isaksson (L) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Till nedanstående uppdrag väljs:  
 
Kommunstyrelsen, till och med 31 december 2022 
Ersättare  Lars Wistedt (SD)  
  efter Tommy Henricson (SD) 
 
Socialnämnden, till och med 31 december 2022 
Ledamot Barbara Ciolek (SD)  
  efter Carina Ferm (SD) 
 
Ersättare Anders Lindén (SD)  
  efter Barbara Ciolek (SD)  
 
Vård- och omsorgsnämnden, till och med 31 december 2022 
Ledamot  Barbara Ciolek (SD)  
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  efter Lise-Lotte Gustavsson (SD) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med 31 december 2022 
Ledamot Jesper Smith (SD)  
  efter Angelika Bergfeldt (SD) 
 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 
2022 
Ledamot  Jessica Lovéus (SD)  
  efter Tommy Henricson (SD)  

  Rebecka Lindström (C) 
  efter Kenneth Löthegård (C)  

Ersättare  Thomas Lantz (SD)  
  efter Jessica Lovéus (SD)  
 
Tekniska nämnden, till och med 31 december 2022 
Ledamot  Robert Haijlen (M)  
  efter Johan Westermark (M)  
 
Ersättare Stefan Wahlund (M)  
  efter Robert Haijlen (M)  

Ärendet 
Börje Isaksson (L) har den 19 september 2021 inkommit en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

Lise-Lotte Gustavsson (SD) har den 17 september 2021 inkommit med en 
avsägelse av uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  

Angelika Bergfeldt (SD) har den 15 september 2021 inkommit med en avsägelse 
av uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.  

Tommy Henricson (SD) har den 13 september 2021 inkommit med en avsägelse 
av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, valnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen och 
valberedningen. 

Kenneth Löthegård (C) har i september månad avlidit.  

Carina Ferm har den 19 augusti 2021 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ledamot i socialnämnden.  
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Johan Westermark (M) har den 17 augusti 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i tekniska nämnden.  

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsens Uppsala Län  
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entlediga, för kännedom  
De valda, för kännedom  
Berörda organ, för kännedom 
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