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Paragraf 158 Ärendenummer KS2022/806 

Förlängning av mandatperiod för kommunens 
bolagsstyrelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga mandatperioden 
för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i styrelserna samt röstombud för 
Enköpings Moderbolag AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, till 
och med 2023 års bolagstämma. 

Sammanfattning 
Nuvarande bolagsstyrelser och röstombud i Enköpings kommunala bolag; 
Enköpings Moderbolag AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, 
har utsetts av kommunfullmäktige, se beslut KS2018/633. Av beslutet framgår att 
mandatperioden är till och med den 31 december 2022. Av bolagens 
bolagsordningar framgår dock att styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
  
  
  

Kommunstyrelsen 

Förlängning av mandatperiod för kommunens 
bolagsstyrelser 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga mandatperioden 
för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i styrelserna samt röstombud för 
Enköpings Moderbolag AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, till 
och med 2023 års bolagstämma. 

Ärendet 

Bakgrund 
Nuvarande bolagsstyrelser och röstombud i Enköpings kommunala bolag; 
Enköpings Moderbolag AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, 
har utsetts av kommunfullmäktige, se beslut KS2018/633. Av beslutet framgår att 
mandatperioden är till och med den 31 december 2022. Av bolagens 
bolagsordningar framgår dock att styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att förlängning av mandatperioden för 
bolagens styrelser och röstombud behöver ske för att den ordning som anges i 
bolagsordningarna ska efterföljas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 
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Hannu Högberg  Åsa Olsson 
T.f. kommundirektör  Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun  Enköpings kommun 
 
 
Beslutet skickas till: 
ENA Energi AB 
EHB AB 
EMAB 
Berörda ledamöter, ersättare och röstombud 
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