
 Protokoll  1 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 11 januari 2022. 
  
Avser paragrafer 1 - 3 
  
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12 samt Teams, tisdagen den 11 januari 2022,  

klockan 08.30–08.42 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande  

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Elisabeth Norman (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Linda Johansson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Lars Wistedt (SD), ersätter Kristjan Valdimarsson (SD)   
 

Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M) 
Staffan Karlsson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Tuija Rönnback (NE) 

  
Övriga deltagare Johanna Sköld, kommunsekreterare 

Clara Thorgren, kommunsekreterare 
  

  



 Protokoll  2 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 
 
 
 
 
 

Bevis om anslag 
 
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-11 
Anslaget sätts upp 2022-01-11 
Anslaget tas ned 2022-02-02 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
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Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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2022 .................................................................................................................................................................... 6 
 
 



 Protokoll  4 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till att justera protokollet.  
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Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  
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Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer KS2022/53 

Förordnande som tillförordnad kommundirektör samt 
tillförordnad stabschef, perioden 1 april – 30 november 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förordna stabschef Hannu Högberg som tillförordnad kommundirektör under 
perioden 2022-04-01 - 2022-11-30. 
 
2. Förordnar kommunikationschef Cecilia Toresäter som tillförordnad stabschef 
under perioden 2022-04-01 - 2022-11-30. 
 
3. Förordnandena är som längst till och med 2022-11-30 eller för en kortare tid 
fram till dess att en ny ordinarie kommundirektör rekryterats. 

Sammanfattning  
Kommundirektör Ulrika K Jansson slutar den 31 mars 2022. Rekrytering av en ny 
ordinarie kommundirektör påbörjas under våren 2022. 

Stabschef Hannu Högberg förordnas från den 1 april 2022 och som längst till och 
med den 30 november 2022 som tillförordnad kommundirektör. 
Kommunikationschef Cecilia Toresäter förordnas under motsvarande period som 
stabschef vid kommunledningsförvaltningen. Förordnandena är som längst till och 
med den 30 november 2022 eller för en kortare period fram till dess att en ny 
ordinarie kommundirektör rekryterats. 

Hannu Högberg är under motsvarande period tjänstledig från rollen som stabschef 
vid kommunledningsförvaltningen. Cecilia Toresäter är under perioden tjänstledig 
från uppdraget som kommunikationschef. 

Besluten om nämnda förordnanden sker i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning om personalfrågor och tillsättning av kommundirektör samt 
tillsättning av stabschef. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 



 Protokoll  7 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-29 

__________ 
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