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Paragraf 160  

Upprop och val av protokolljusterare/rösträknare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Upprop genomförs och Svante Forslund (L) och Linda Johansson (S) utses till 

protokollsjusterare tillika rösträknare med Magnus Hellmark (C) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 161  

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föredragningslistan godkänns med följande justering:  

• Ärende 32, § 191, val till borgerliga begravningsförrättare, mandatperiod 

2023–2026 utgår från dagens sammanträde.  

__________  
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Paragraf 162 Ärendenummer KF2022/75 

Motion - föreningsbank (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 

Johan Engwall (S) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar att:  

− starta en föreningsbank, 

− utreda möjligheten att verksamheten bedrivs som ett 

arbetsmarknadsprojekt, 

− utreda möjligheten till samverkan med andra kommunala 

arbetsmarknadsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Motion, Johan Engwall (S), 2022-11-28 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 163 Ärendenummer KF2022/40 

Medborgarförslag - Ungdomsgård i Grillby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om en ungdomsgård i Grillby har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-12 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 164 Ärendenummer KF2022/41 

Medborgarförslag - Förbättring av idrottshallen 
Örsundsbro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om förbättring av idrottshallen Örsundsbro har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 165 Ärendenummer KF2022/42 

Medborgarförslag - Fritidsgård på Örsundsbroskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ett medborgarförslag överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om fritidsgård på Örsundsbroskolan har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 166 Ärendenummer KF2022/43 

Medborgarförslag - Ta bort trafikhinder vid ICA 
Örsundsbro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om ta bort trafikhinder vid ICA Örsundsbro har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd   



 Protokoll  13 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 167 Ärendenummer KF2022/44 

Medborgarförslag - Sänk bashastigheten till 40 
kilometer per timme inom centrala Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att sänka bashastigheten till 40 kilometer per timme inom 

centrala Enköping har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd   



 Protokoll  14 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 168 Ärendenummer KF2022/45 

Medborgarförslag - Cykelbana till Alstabadet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget skickas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om cykelbana till Alstabadet har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 169 Ärendenummer KF2022/46 

Medborgarförslag - Buss från Örsundsbro till Järlåsa 
med väglampor vid hållplatserna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om buss från Örsundsbro till Järlåsa med väglampor vid 

hållplatserna har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 170 Ärendenummer KF2022/47 

Medborgarförslag - Värmeslingor på konstgräsplanen i 
Örsundsbro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget skickas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om värmeslingor på konstgräsplanen i Örsundsbro har 

inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2022-10-27 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 171 Ärendenummer KF2022/67 

Svar på motion - bevara muséet i Rådhuset! (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen ska berederas ytterligare, 

 

2. motionen skickas till upplevelsenämnden för beredning, 

 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023. 

Sammanfattning 

Jesper Englundh (S) lämnande den 14 juni 2021 in en motion till  

kommunfullmäktige att kommunens museum ska fortsätta ha sin verksamhet  

förlagd till Rådhuset. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion beredas på sådant  

sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om  

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit  

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då  

avskriva motionen från vidare handläggning. Tidsfristen för att bereda motionen så  

att ett beslut kan fattas inom ett år passerade den 14 juni 2022. 

På grund av tidspress och personalomsättningar på avdelningen för ledningsstöd  

har beredningen av motionen dragit ut på tiden. Motionen planerades att skickas 

ut på nämndsremiss, men det har inte gjorts. 

Upplevelsenämnden ansvarar för kommunens museiverksamhet. Ska motionen  

fortsätta beredas, trots att fullmäktige inte kan ta beslut inom ett år från det att  

motionen väcktes, bör den därför skickas direkt till upplevelsenämnden för  

beredning.  

Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

kommunfullmäktige beslutar att:  

1. motionen ska berederas ytterligare, 

 

2. motionen skickas till upplevelsenämnden för beredning, 



 Protokoll  18 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

finner så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 190 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 156  

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-26  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14  

Motion, bevara muséet i Rådhuset, socialdemokraterna, 2021-06-14 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden, för åtgärd 

Kommunstyrelsens, för åtgärd  
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Paragraf 172 Ärendenummer KF2022/66 

Svar på motion - sluta använda kundbegreppet (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta att: 

1. förlänga beredningen av svaret på motionen – sluta använda 

kundbegreppet i den kommunala verksamheten, 

 

2. motionen skickas till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 

 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023. 

Sammanfattning 

Sverre Ahlbom (S) har inkommit med en motion, Sluta använda kundbegreppet i  

den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober  

2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion beredas på sådant  

sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om  

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit  

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då  

avskriva motionen från vidare handläggning. Tidsfristen för att bereda motionen så  

att ett beslut kan fattas inom ett år passerar den 18 oktober 2022. 

På grund av hög arbetsbelastning inom kommunledningsförvaltningen är inte  

ärendet färdigberett. Kommunfullmäktige kommer därför inte kunna fatta beslut  

inom ett år från det att motionen väcktes. 

Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

kommunfullmäktige beslutar att:  

1. förlänga beredningen av svaret på motionen – sluta använda 

kundbegreppet i den kommunala verksamheten, 

 

2. motionen skickas till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 

 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023. 
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Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

finner så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 189 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 155  

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-25  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-10-18  

Motion, Sluta använda kundbegreppet, 2021-10-18 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd  

Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 173 Ärendenummer KF2022/65 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt 

förslag daterat 21 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Det finns ett behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente, bland annat för 

att öka kommunstyrelsens flexibilitet vad gäller utskotten. Idag är det reglerat att 

ordförande i kommunstyrelsen också ska vara ordförande i arbetsutskottet samt att 

kommunstyrelsens vice ordförande ska vara ordförande i plan-, mark- och 

exploateringsutskottet. Det bör istället vara reglerat så att kommunstyrelsen väljer 

utskottens ordföringar bland utskottens ledamöter. 

I somras började lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden gälla för kommuner. Det bör förtydligas att det är 

kommunstyrelsen som ombesörjer kommunens åtaganden angående interna 

rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning enligt lagen. 

Det föreslås att styrelsen ska ha personuppgiftsansvaret för den behandling av 

personuppgifter som kan förekomma i fullmäktige och dess beredningar. Skälet är 

främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal beslut och åtgärder som 

av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen. 

I kommunstyrelsens nuvarande reglemente är styrelsens mandattid reglerad. 

Denna bestämmelse bör tas bort eftersom den inte följer kommunallagen. 

När det gäller regleringen av sammanträden på distans förtydligas det att det ska 

föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 

markerar att distanssammanträden i första hand ska vara ett komplement till 

sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund 

av långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, 

eller att föredragningslistan är så kort att den inte motiverar ett vanligt 

sammanträde. Det föreskrivs också att förhandsanmälan måste göras om ledamot 

önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om 

närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl 

föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Formuleringarna följer Sveriges 
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Kommuner och Regioners (SKR) förslag till reglemente. I övrigt föreslås ändringar 

av redaktionell karaktär. 

Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt 

förslag daterat 21 oktober 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

finner så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 181 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

Förslag, Reglemente för Kommunstyrelsen i Enköpings kommun, 2022-10-21 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 174 Ärendenummer KF2022/68 

Enköpings kommun delårsrapport 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för januari-augusti 2022 med 

prognos för 2022 för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Prognosen för kommunkoncernens resultat, vilket omfattar Enköpings kommun, 

AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet 

räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgår till 209 miljoner kronor varav 

exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 15 miljoner kronor. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 

gatukostnadsersättningar uppgår till 132 miljoner kronor vilket motsvarar 4,3 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning. Det är 42 miljoner kronor eller 1,8 procentenheter bättre resultat jämfört 

med det finansiella målet för 2022. Det bättre resultatet förklaras främst av kraftigt 

ökade skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning med 

115 miljoner kronor. 

ENA Energi AB redovisar en prognos för helåret som överstiger budgeten med 26 

miljoner kronor vilket förklaras av högre el-intäkterna som en följd av ökade 

marknadspriser. Enköpings kommuns moderbolag AB och AB Enköpings 

hyresbostäder redovisar bägge något sämre prognoser för helåret jämför med 

budget samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en 

prognos för helåret som ligger i linje med budget. 

Kommunkoncernens totala investeringsbudget är 1 129 miljoner kronor för 2022 

och utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 424 miljoner kronor. Prognosen 

beräknas till 960 miljoner kronor vilket motsvarar 85 procent av budgeten och ger 

en budgetavvikelse på 170 miljoner kronor. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 

behöver finansieras. Skulden uppgick per augusti 2022 till totalt 4 102 miljoner 

kronor, vilket är en ökning med 200 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar 

86 tkr per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun 

som har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 

1 479 miljoner kronor eller 56 procent. 
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Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är påtaglig och flera bedömare 

spår att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. SKR:s prognos visar dock en svag 

BNP-tillväxt under 2023. Kriget i Ukraina är en starkt bidragande faktor till de höga 

energi- och livsmedelspriser som väntas bestå resterande del av 2022. Den höga 

inflationen tillsammans med högre räntor bedöms ha en negativ effekt på den 

globala ekonomin under kommande år.  

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och under fram till augusti 

2022 ökade antalet invånare med 290 personer eller 0,6 procent. Jämfört med 

samma period 2021 är det en minskning med cirka 510 personer. Om tillväxten 

fortsätter i samma takt under årets fyra sista månader kommer den landa på cirka 

1,2 procent vilket är cirka 0,5 procentenheter lägre tillväxttakt än den prognos som 

gjordes i början av 2022. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga mål vara på rätt väg 

eller delvis på rätt väg. Den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse 

baseras på nämnders och bolagsstyrelser aktiviteter och prognos för 

måluppfyllelsen att nå målbild 2023. I de fall utfall på nyckelindikatorerna finns har 

även det vägts in i bedömningen. Bedömningen görs om respektive långsiktigt mål 

för 2023 är på rätt väg, delvis på rätt väg eller ej på rätt väg. Av 

kommunfullmäktiges 4 medarbetarmål bedöms 2 mål ej vara på rätt väg och 2 mål 

vara delvis på rätt väg.  

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat 

på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 

verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 191 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 159 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-01 

Enköpings kommuns delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-04 

Bilaga 1: Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, daterad 2022-08-31 

Revisorernas utlåtande delårsrapport 2022, 2022-10-31 

Granskning av delårsrapport 2022 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
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Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten för januari-augusti 2022 med 

prognos för 2022 för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 

kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och 

finner så. 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom 

Samtliga nämnder, för kännedom  
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Paragraf 176 Ärendenummer KF2022/69 

Reviderad investeringsutgift Ripans förskola, 
Galgvreten 2:63 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. utöka investeringsbudgeten för investering i förskolan Ripan, Galgvreten 

2:63, till totalt 86 miljoner kronor.  

 

2. utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ökade/minskade driftkostnad 

hanteras i kommande budgetprocesser.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade i september 2021 ett genomförandebeslut för 

investering av förskolan Ripan (KS2021/472) med en utökning av 60 platser. 

Förskolan ska uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor och 

enligt genomförd förstudie. Befintlig lokal hyrs idag av Enköpings Hyresbostäder 

AB (EHB) som avser genomföra en ombyggnation till lägenheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har gjort en 

entreprenadupphandling och anbudssumman från tilldelad leverantör medför att 

projektets totala investeringsutgift har ökat från 68,5 till 86 miljoner kronor. Anbudet 

efter upphandling överstiger projektutgiften i kommunfullmäktiges budget- och  

investeringsplan för 2022-2026 med 17,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 25  

procent. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar ska ny beredning ske då total  

projektutgift efter upphandling avviker från kommunstyrelsens 

genomförandebeslut med minst 10 procent eller uppgår till minst 10 miljoner 

kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av 

kommunfullmäktige begära att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande 

budgetprocess (UAN2022/1120). 

Tekniska nämnden har beslutat om att begära utökad investeringsbudget till totalt  

86 miljoner kronor (TF2021/401).  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 192 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 

Uppdaterad kalkyl daterad 2022-09-29  

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-10, § 164  

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-10-19, § 101  

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28, § 170  

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19, § 86 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom  
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Paragraf 177 Ärendenummer KF2022/70 

Förlängning av mandatperiod för kommunens 
bolagsstyrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 158 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30  

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 
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Paragraf 178 Ärendenummer KF2022/29 

Val till kommunrevision, mandatperiod 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i kommunrevisionen utses:  

1. Bengt-Åke Gelin, Moderaterna  

2. Agneta Malmgren, Nystart Enköping 

3. Roland Wallhus, Kristdemokraterna  

4. Tony Forsberg, Socialdemokraterna  

5. Ann-Chatrine Lövling, Socialdemokraterna 

6. Magnus Ahlqvist, Vänsterpartiet 

7. Karin Nilsson, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ordförande för revisonen utses:  

Tony Forsberg, Socialdemokraterna 

 

3. Till vice ordförande i revisionen utses:  

Bengt-Åke Gelin, Moderaterna  

 

4. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1  

januari 2023 intill till det att granskningen av det fjärde årets verksamhet  

avslutats 

Sammanfattning 

Revisionerna och de sakkunniga som revisionen anlitar är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 

verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 

uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar 

och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 

och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
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Kommunen har sju (7) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 

granskning av verksamheten under de fyra följande åren. För revisorerna gäller 

inte den sedvanliga mandatperioden, utan då granskningen enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 28 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-14 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 
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Paragraf 179 Ärendenummer KF2022/51 

Val till gemensam överförmyndarnämnd, mandatperiod 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i gemensamma överförmyndarnämnd utses:  

1. Elin von Schoting, Kristdemokraterna 

2. Kjell Hansson, Socialdemokraterna 

 

2. Till ersättare i gemensamma överförmyndarnämnd utses:  

1. Soroor Moetazed, Miljöpartiet  

2. Gerd Sköldestig, Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars  

kommuner har i avtal kommit överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta  

en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Den gemensamma  

nämnden kallas Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Uppsala kommun är  

värdkommun.  

Nämnden består av elva (11) ledamöter och (11) ersättare. Värdkommunen väljer  

tre ledamöter och tre ersättare, Enköpings kommun väljer två ledamöter och två  

ersättare, övriga samverkande kommuner väljer en ledamot och en ersättare.  

Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 29 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 
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Paragraf 180 Ärendenummer KF2022/52 

Val till miljö- och byggnadsnämnden, mandatperiod 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden utses:  

1. Tina Rudolphsson, Moderaterna 

2. Johnny Karlsson, Nystart Enköping 

3. Magnus Hellmark, Centerpartiet  

4. Magnus Nyström, Kristdemokraterna 

5. Alexander Sundqvist, Miljöpartiet 

6. Ros-Mari Bålöw, Socialdemokraterna  

7. Robin Wäsche, Socialdemokraterna 

8. Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 

9. Jesper Smith, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses:  

1. Wilhelm Reuterswärd, Moderaterna  

2. Anders Guth, Nystart Enköping 

3. Mattias Henriksson, Centerpartiet  

4. Jan Eriksson, Liberalerna 

5. Timo Saukkila, Socialdemokraterna 

6. Alexis Lara Bueno, Vänsterpartiet 

7. Lars-Erik Jofalk, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden utses:  

Magnus Hellmark, Centerpartiet 

 

4. Till vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden utses:  

Ros-Mari Bålöw, Socialdemokraterna 

 

5. Miljö- och byggnadsnämndens mandattid gäller från och med 1 januari  

2023 till och med den 31 december 2026. 

 

6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1  

januari 2023 till och med den 31 december 2026.  
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Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och  

livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, namngivning, underhåll och  

förvaltning av geografiskt data, kartframställning, utstakning av byggnader och  

fastigheter samt samordning av kommunens geografiska informationssystem.  

Miljö- och byggnadsnämnden består av nio (9) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande och en vice ordförande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 30 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 
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Paragraf 181 Ärendenummer KF2022/53 

Val till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
mandatperiod 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses:  

1. Magnus Johansson, Moderaterna 

2. Monica Avås, Moderaterna 

3. Per-Anders Staav, Nystart Enköping 

4. Rebecka Lindström, Centerpartiet 

5. Carina Tennfors, Miljöpartiet 

6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 

7. Tina Löfgren, Socialdemokraterna 

8. Solweig Eklund, Socialdemokraterna 

9. Thomas Lantz, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses:  

1. Joséphine Närholm, Moderaterna 

2. Tomas Ekblom, Nystart Enköping 

3. Lena Nyman, Kristdemokraterna 

4. Karin Ericsson, Liberalerna 

5. Halima Mohammed Ali, Socialdemokraterna  

6. Malin Englund, Vänsterpartiet 

7. Jessica Eld Lovéus, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses:  

Magnus Johansson, Moderaterna 

 

4. Till vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses:  

Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 

 

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden mandattid gäller från och med 

1 januari 2023 till och med 31 december 2026.  

 

6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1  

januari 2023 till och med 31 december 2026. 
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Sammanfattning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar kommunens all utbildning  

inom skolväsendet från förskola till Vuxenutbildning. Utöver det är nämnden också  

ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsinsatser. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av nio (9) ledamöter och sju (7)  

ersättare. Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande och en vice  

ordförande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 31 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 
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Paragraf 182 Ärendenummer KF2022/54 

Val till socialnämnden, mandatperiod 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i socialnämnden utses:  

1. Yvonne Bromée, Moderaterna 

2. Tuija Rönnback, Nystart Enköping 

3. Gabriel Sherif, Centerpartiet 

4. Madlin Marouki, Kristdemokraterna 

5. Rose Adan Hassan, Miljöpartiet 

6. Åsa Andersson, Socialdemokraterna 

7. Ingun Sandström, Socialdemokraterna 

8. Alija Abdijevic, Socialdemokraterna 

9. Barbara Ciolek, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i socialnämnden utses:  

1. Christer Nyström, Moderaterna 

2. Rolf Smedberg, Nystart Enköping  

3. Viktor Backman, Centerpartiet 

4. Cecilia Wischer Sjöberg, Liberalerna 

5. Susanne Fransson, Socialdemokraterna 

6. Frida Racksäter Nerback, Vänsterpartiet 

7. Elisabeth Lantz, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i socialnämnden utses: 

Tuija Rönnback, Nystart Enköping 

 

4. Till förste vice i socialnämnden utses:  

Madlin Marouki, Kristdemokraterna 

 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses:  

Åsa Andersson, Socialdemokraterna 

 

6. Socialnämndens mandattid gäller från och med 1 januari 2023 till och med  

31 december 2026 



 Protokoll  37 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt  

kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.  

Socialnämnden består av nio (9) ledamöter oh sju (7) ersättare.  

Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande, en förste vice ordförande 

och en andre vice ordförande. 

Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar att Yvonne Bromeé, Moderaterna blir ordinarie ledamot i 

socialnämnden och att Christer Nyström, Moderaterna blir ersättare i 

socialnämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 

förslag till beslut med Peter Books (M) ändringsyrkande och finner så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 32 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 

  



 Protokoll  38 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 183 Ärendenummer KF2022/55 

Val till tekniska nämnden, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i tekniska nämnden utses:  

1. Krister Larsson, Moderaterna  

2. Ingvar Magnusson, Nystart Enköping 

3. André Nyman van der Kaay, Centerpartiet 

4. Anders Ottosson, Kristdemokraterna 

5. Karin Tempelman, Miljöpartiet 

6. Lars Engelberg, Socialdemokraterna 

7. Johan Engwall, Socialdemokraterna 

8. Marie Ekberg, Socialdemokraterna 

9. Ronny Holmberg, Sverigedemokraterna 

 

2. 2. Till ersättare i tekniska nämnden utses:  

1. Robert Hailjen, Moderaterna 

2. Sten Stabo, Nystart Enköping 

3. Börje Andersson, Centerpartiet  

4. Bob Örnborg, Liberalerna 

5. Hans Lövling, Socialdemokraterna 

6. Christina Nordgren, Vänsterpartiet 

7. Thomas Sellin, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i tekniska nämnden utses:  

Krister Larsson, Moderaterna 

 

4. Till vice ordförande tekniska nämnden utses:  

Lars Engelberg, Socialdemokraterna 

 

5. Tekniska nämndens mandattid gäller från och med 1 januari 2023 till och  

med 31 december 2026.  

 

6. Uppdragen som ordförande och förste vice ordförande gäller från och med  

1 januari 2023 till och med 31 december 2026 



 Protokoll  39 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens del att det finns välskötta kommunala  

fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt  

bra och goda måltider.  

Tekniska nämnden består av nio (9) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande och en vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 33 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 

  



 Protokoll  40 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 184 Ärendenummer KF2022/56 

Val till upplevelsenämnden, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i upplevelsenämnden utse:  

1. Viktor Hedqvist, Moderaterna 

2. Anna Juhlin, Nystart Enköping 

3. Tommy Starälv, Centerpartiet 

4. Kristina Eriksson, Kristdemokraterna 

5. Cecilia Karikoski, Miljöpartiet 

6. Linda Johansson, Socialdemokraterna 

7. Viktor Olofsson, Socialdemokraterna 

8. Prudence Irakoze, Socialdemokraterna 

9. Jan Svegmar, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i upplevelsenämnden utses:  

1. Madeleine Hellström, Moderaterna  

2. Georgos Rönnback Karras, Nystart Enköping 

3. Christer Löthegård, Centerpartiet 

4. Franz Laufke, Liberalerna 

5. Hanah Ali Ibrahim, Socialdemokraterna 

6. Daniel Svalling, Vänsterpartiet 

7. Alice Fors Jansson, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i upplevelsenämnden utses:  

Kristina Eriksson, Kristdemokraterna 

 

4. Till vice ordförande i upplevelsenämnden utses:  

Linda Johansson, Socialdemokraterna 

 

5. Upplevelsenämndens mandattid gäller från och med 1 januari 2023 till och  

med 31 december 2026.  

 

6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1  

januari 2023 till och med 31 december 2026.  



 Protokoll  41 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Sammanfattning 

Upplevelsenämnden ansvarar för att kommunens del av att stärka kommunens  

profil och attraktionskraft när det gäller kultur, idrott, hälsa, evenemang och  

besöksnäring.  

Upplevelsenämnden består av nio (9) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande och en vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 34 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 

  



 Protokoll  42 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 185 Ärendenummer KF2022/57 

Val till vård- och omsorgsnämnden, mandatperiod 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i vård- och omsorgsnämnden utses:  

1. Bitte Myrsell, Moderaterna  

2. Kim Jämsä, Nystart Enköping 

3. Lars Olsson, Centerpartiet  

4. Agneta Willey, Miljöpartiet 

5. Björn Hellström, Liberalerna 

6. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna  

7. Sara Skoglund, Socialdemokraterna 

8. Niklas Björkegren, Socialdemokraterna 

9. Mikael Pettersson, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i vård- och omsorgsnämnden utses:  

1. Stefan Nyblad, Moderaterna 

2. Anne-Marie Lindström, Nystart Enköping 

3. Elisabeth Lindgren, Centerpartiet  

4. Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 

5. Thomas Hellsberg, Socialdemokraterna 

6. Britta Dalved, Vänsterpartiet 

7. Barbara Ciolek, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden utses:  

Bitte Myrsell, Moderaterna 

 

4. Till vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden utses:  

Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 

 

5. Vård- och omsorgsnämndens mandattid gäller från och med 1 januari 

2023 till och med 31 december 2026. 

 

6. Uppdrag som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1 

januari 2023 till och med 31 december 2026 



 Protokoll  43 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens, tillsammans med andra  

aktörer, för att ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.  

Vård och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Kommunfullmäktige ska bland dessa utse en ordförande och en vice ordförande.  

Yrkanden 

Svante Forslund (L) yrkar att Björn Hellström, Liberalerna blir ordinarie ledamot i 

vård- och omsorgsnämnden istället för Svante Forslund, Liberalerna. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 

förslag till beslut med Svante Forslunds (L) ändringsyrkande och finner så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 35 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 

  



 Protokoll  44 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 186 Ärendenummer KF2022/58 

Val till valnämnden, mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i valnämnden utses:  

1. Tiina Nyberg, Moderaterna 

2. Tord Enström, Nystart Enköping 

3. Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 

4. Jan-Ove Ragnarsson, Socialdemokraterna 

5. Angelika Bergfeldt, Sverigedemokraterna 

 

2. Till ersättare i valnämnden utses:  

1. Christer Löfgren, Nystart Enköping  

2. Eva Emanuelsson, Centerpartiet 

3. Helena Andersson, Miljöpartiet 

4. Karin Nilsson, Socialdemokraterna 

5. Jesper Smith, Sverigedemokraterna 

 

3. Till ordförande i valnämnden utses:  

Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 

 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses:  

Jan-Ove Ragnarsson, Socialdemokraterna 

 

5. Valnämndens mandattid gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31  

december 2026. 

 

6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1  

januari 2023 till och med 31 december 2026.  

Sammanfattning 

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, region,  

kommun och Europaparlamentet. Valnämnden består av fem (5) ledamöter och 

fem (5) ersättare. Kommunfullmäktige bland dessa en ordförande och en vice 

ordförande.  



 Protokoll  45 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 36 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom 

  



 Protokoll  46 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 187 Ärendenummer KF2022/59 

Val till direktionen i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  

Enköpings-Håbo utses:  

1. Johann Wischer Sjöberg, Liberalerna  

2. Bo Reinholdsson, Kristdemokraterna  

3. Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 

 

2. Till ersättare i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  

Enköpings-Håbo utses: 

1. Jouko Vänskä, Moderaterna 

2. Martin Ancons, Nystart Enköping 

3. Amelia Königsson, Vänsterpartiet 

 

3. Till revisorer i direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten  

Enköpings-Håbo utses:  

1. Tony Forsberg, Socialdemokraterna 

2. Bengt-Åke Gelin, Moderaterna 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har till uppdrag att fullfölja skyldigheter enligt 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas 

skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundet bildade för att uppnå samordningsvinster i 

form av ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre resultat än om 

kommunerna skulle driva verksamheter var för sig. 

Förbundsdirektionen består av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. 

Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje 

ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser bland dessa en ordförande och en 

vice ordförande för två år i taget. 

För granskning av förbundet och dess verksamhet ska det finnas fyra revisorer. 

Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera. 



 Protokoll  47 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-

Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Mandattiden för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-

Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med att arbetet med revisionen av 

2026 års verksamhet är klar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 37 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom   



 Protokoll  48 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 188 Ärendenummer KF2022/60 

Val till direktionen i kommunalförbundet VafabMiljö, 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamot i direktionen i kommunalförbundet VafabMiljö utses:  

Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 

 

2. Till ersättare i direktionen i kommunalförbundet VafabMiljö 

Lars Engelberg, Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Vafabmiljö leds av direktionen som består av politiker från tolv 

medlemskommuner. Alla kommuner har samma inflytande och representation i 

direktionen. Vafabmiljö styrs av sina medlemskommuner och agerar på uppdrag av 

dem samt fattar myndighetsbeslut som berör avfallshanteringen i 

medlemskommunerna.  

Direktionen ska bestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en (1) ledamot 

och en (1) ersättare från varje medlem. Ledamöter och ersättare i direktionen väljs 

för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till 

kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Direktionen väljer för varje mandatperiod 

bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Ordförandeposten ska 

innehas av Västerås kommun.  

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet VafabMiljö gäller från och med 1  

januari 2023 till och med 31 december 2026. Förbundet ska ha tre revisorer. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i 

direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Enköpings och Heby kommuner ömsom för en 

mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 38 

__________ 

 

 



 Protokoll  49 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom   



 Protokoll  50 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 189 Ärendenummer KF2022/61 

Val till ombud för Kommuninvest ekonomisk förening, 
mandatperiod 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ombud för Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma år 2023,  

2024, 2025, 2026 utses:  

Jan Hannebo, Moderaterna 

 

2. Till ersättare för ombudet för Kommuninvest ekonomisk förenings  

årsstämma år 2023, 2024, 2025, 2026 utses:  

Jesper Englundh, Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som  

erbjuder krediter och finansiell expertis, och Kommuninvest ekonomisk förening,  

som äger aktiebolaget. 294 kommuner och regioner är medlemmar, och  

verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. 

Varje medlem har en röst. Varje medlem ska utse ett ombud och, för ombuds  

frånvaro, ersättare för ombudet, för att företräda medlemmen vid föreningsstämma 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 39 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom   



 Protokoll  51 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 190 Ärendenummer KF2022/62 

Val till Mälardalsrådet, mandatperiod 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter till Mälardalsrådet rådsmöten 2023, 2024, 2025, 2026  

utses: 

1. Anders Wikman, Nystart Enköping 

2. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 

 

2. Till ersättare till Mälardalsrådet rådsmöten 2023, 2024, 2025, 2026 utses: 

1. Peter Book, Moderaterna 

2. Linda Johansson, Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i  

form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på regionnivå. 

Medlemmarna utövar sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av  

medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare för ledamöterna. 

Stockholms stad och Stockholms läns landsting utser vardera nio ledamöter.  

Eskilstuna kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Örebro kommun utser  

vardera tre ledamöter. Övriga kommuner utser vardera två ledamöter 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 40 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda, för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom   



 Protokoll  52 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 191 Ärendenummer KF2022/63 

Val till borgeliga begravningsförrättare, mandatperiod 
2023-2026 - ärendet utgår 

Sammanfattning 

Ärendet utgår. 

__________  



 Protokoll  53 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 192 Ärendenummer KF2022/74 

Val- och avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. utse Benjamin Albertsson (SD) som gruppledare för Sverigedemokraterna  

istället för Anders Lindén (-), 

 

2. uppdraget som gruppledare gäller från och med detta beslut intill det  

sammanträde då val av gruppledare hålls nästa gång.  

Sammanfattning 

Anders Lindén (-) har inkommit med en avsägelse som gruppledare för  

Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har nominerat Benjamin Albertsson  

(SD) som ny gruppledare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-25 

Avsägelse, Anders Lindén (-), 2022-11-18 

Nominering, Benjamin Albertsson (SD), 2022-11-18 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Anders Lindén (-), för kännedom 

Benjamin Albertsson (SD), för kännedom 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

Löneservice, för kännedom   



 Protokoll  54 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 193 Ärendenummer KF2022/30 

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som  

bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom. Följande beslut, protokoll 

eller handlingar har inkommit:  

− Svar på medborgarförslag ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket,  

Upplevelsenämnden 2022-10-18, § 68. 

− Svar på medborgarförslag frisbeegolf i stan, Upplevelsenämnden 2022-10- 

18, § 70 

− Svar på medborgarförslag förbättringar av Gånstaspåret, 2022-10-18, § 69 

− Svar på medborgarförslag ändra förskolans öppettider, 2022-10-19, § 166 

− Svar på medborgarförslag bygg en högstadieskola för elever i Grillby,  

Skolsta, 2022-10-19, § 165 

− Anmälan av beslut som inte verkställts enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,  

Socialnämnden 2022-10-24, § 150  

− Svar på medborgarförslag sänkt ålder för minnesgåvor, kommunstyrelsen, 

2022-10-25, § 186 

− Svar på medborgarförslag, rabatt på parkering i centrum för dom som är  

anställda hos Enköpings kommun, 2022-10-25, § 187 

− Svar på medborgarförslag, se till att det finns stämpelur för personalen på  

städ, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 188 

− Svar på medborgarförslag, överlåtande av grusväg/parkering längs med  

Berggatan från Enköpings kommun till EHB, kommunstyrelsen, 2022-10- 

25, § 185 

− Svar på medborgarförslag, medlem i funkisglädje, upplevelsenämnden,  

2022-09-15, § 53 

− Svar på medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 167 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-15 

Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 68 



 Protokoll  55 (55) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-28  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Medborgarförslag, ändra stoppförbud på Ågatan vid Biblioteket, 2022-04-02 

Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 70 

Medborgarförslag, frisbeegolf i stan, 2022-03-31 

Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 69 

Medborgarförslag, förbättringar av Gånstaspåret, 2022-02-17 

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 166 

Medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, 2022-01-19 

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 165 

Medborgarförslag, bygg en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, 2022-01-09 

Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 150 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 186 

Medborgarförslag, sänkt ålder för minnesgåva, 2020-10-06 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 187 

Medborgarförslag, rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos  

Enköpings kommun, 2021-02-10 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 188 

Medborgarförslag, se till att finns stämpelur för personalen på städ, 2021-02-13 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 185 

Medborgarförslag, överlåtande av grusväg/parkering längs med Berggatan från  

Enköpings kommun till EHB, 2021-06-21 

Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-09-15, § 53 

Medborgarförslag, medlem i funkisglädje, 2022-09-16 

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 167 

Medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden, 2022-01-19 

__________ 


