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Paragraf 185 Ärendenummer KS2022/909 

Beslut om ett röstombud med ersättare till Östra 
Sveriges luftvårdsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Östra Sveriges luftvårdsförbund är en medlemsorganisation för kommuner,  
regioner, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer.  
Förbundet bildades för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets  
uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärende till  
medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet, det kan vara vid  
kommuners utbyggnad eller för att arbeta för mera hållbara städer och uppfylla  
miljökvalitets mål.  
 
Enköpings kommun är en av många medlemmar i föreningen. Varje medlem ska  
utse ett ombud och en ersättare för ombudet, som har rösträtt på årsmötet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
__________ 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-10-27 KS2022/909 

 

  

 

 

  
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om ett ombud med ersättare till Östra Sveriges 
luftvårdsförbund 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. Jan Eriksson, Liberalerna utses till ombud till Östra Sveriges 
luftvårdsförbund, 
 

2. NN, P utses till ersättare till Östra Sveriges luftsvårdsförbund, 
 

3. uppdraget som ombud respektive ersättare gäller från och med detta 
beslut intill det sammanträde då val av ombud respektive ersättare väljs 
nästa gång.  

Sammanfattning 
Östra Sveriges luftvårdsförbund är en medlemsorganisation för kommuner, 
regioner, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer. 
Förbundet bildades för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets 
uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärende till 
medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet, det kan vara vid 
kommuners utbyggnad eller för att arbeta för mera hållbara städer och uppfylla 
miljökvalitets mål.  

Enköpings kommun är en av många medlemmar i föreningen. Varje medlem ska 
utse ett ombud och en ersättare för ombudet, som har rösträtt på årsmötet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 
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Beslutet skickas till: 
Östra Sveriges luftvårdsförbund, för kännedom  
NN, P, för kännedom  
NN, P, för kännedom 
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