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Kommunfullmäktige 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Kompassen, Kaptensgatan 4, måndagen den 14 mars 2022, klockan 18.00–21.47 
  
Beslutande Rolf Carlsson (S), ordförande 

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande 
Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M), §§ 23–33, 35-43 
Runa Larsson (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M)  
Pernilla Åström (M) 
Staffan Karlsson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Svante Forslund (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 

Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Johan Engwall (S) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Anders Wikman (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD), §§ 26-40 
Benjamin Albertsson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Ronny Holmberg (SD) 
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande 
ersättare, § 34 
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Martin Ancons (NE), tjänstgörande ersättare 
Lars Jansson (SD), tjänstgörande ersättare 
Alice Fors Jansson (SD), tjänstgörande 
ersättare  
 

 

 
  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 22 mars klockan 08.30 
  
Avser paragrafer 23 - 43 
  
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Solweig Eklund                                               Bosse Reinholdsson 
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Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-14 
Anslaget sätts upp 2022-03-22 
Anslaget tas ned 2022-04-13 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

  

Ej tjänstgörande ersättare Jan Hannebo (M) 
Lars Olsson (C) 
Minna Thunberg (L) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Soroor Moetazed (MP) 
Georg Olsson (MP) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) 
Susanne Brofall (S) 
Laila Berglind (S) 
Marianne van Aller (S) 

  
Övriga deltagare Tony Forsberg, ordförande i kommunrevisionen 

Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 23  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs och Solweig Eklund (S) och Bosse Reinholdsson (KD) utses till 
att justera protokollet med Kenneth Hällbom (MP) som ersättare.   

__________  
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Paragraf 24  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

__________  
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Paragraf 25  

Allmänpolitiskt debatt - Enköpings utveckling från 
småstad till mellanstor stad 

Sammanfattning 
Mellan klockan 18.10 – 20.00 genomfördes en allmänpolitisk debatt. Debattämne 
var Enköpings pågående utveckling från småstad till mellanstor stad. Alla partier 
fick möjlighet till varsitt anförande, som sedan övergick till debatt. 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2022/90 

Interpellationsdebatt -  Verka för att pensionärer får 
möjlighet att äta lunch i kommunens skolor 

Sammanfattning 
Solweig Sundblad (S) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Peter Book om att verka för att pensionärer får möjlighet att äta lunch i kommunens 
skolor.  Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022, § 4 att interpellation 
får framföras och att interpellationen och dess frågor överlåts, i enlighet med 5 kap. 
63 § kommunallagen, till Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som idag lämnar svar på den ställda interpellationen och 
redogör för svaret.  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Solweig Sundblad (S), 2022-01-20 
Interpellationssvar, Mats Flodin (M), 2022-03-03 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-17, § 4 

__________  
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2022/194 

Motion - avskaffande av internfakturering (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå internfakturering 
och istället justerar budget så att den förvaltningen som sköter/driver en 
anläggning/lokal disponerar tillräckliga medel för detta (dvs ombudgetering mellan 
berörda förvaltningar).  

- Internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel.  

- Skolor med flera kommunala verksamhetsområden istället tilldelas fasta tider som 
de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov uppstår.  

Beslutsunderlag 
Motion, avskaffade av internfakturering, Anders Lindén (SD), 2022-02-25 

__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2022/195 

Motion - kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Kommunen tar fram former för hur kommunala politikerdagar skulle kunna 
genomföras.  

- Kommunen i dialog med partierna tar fram möjliga teman för dessa dagar.  

- En tidsplan för dessa dagar utarbetas i samråd med partierna.  

Beslutsunderlag 
Motion, kommunala politikerdagar, Anders Lindén (SD), 2022-02-18 

__________  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2022/119 

Medborgarförslag - Gratis mensskydd på allmänna 
toaletter inklusive skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om gratis mensskydd på allmänna toaletter inklusive skolor 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Angelina Söderholm Björklund, 2022-01-31 

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2022/120 

Medborgarförslag - Gratis mensskydd på allmänna 
toaletter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredningen och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om gratis mensskydd på allmänna toaletter har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Elsa Svensson, 2022-01-31 

__________  
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2022/136 

Medborgarförslag - Duschdraperier i kommunens 
idrottshallar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om duschdraperier i kommunens idrottshallar har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Jenny-Maria Andersson, 2022-02-03 

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2022/168 

Medborgarförslag - Förbättringar av Gånstaspåret 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om förbättringar av Gånstaspåret har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Kjell Rostner, 2022-02-17 

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2022/142 

Revisionsrapport - Granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Ordförande i kommunrevisionen Tony Forsberg (S) föredrar ärendet, där 
revisorerna har inkommit med en revisionsrapport angående en granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption.  

Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019, § 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla revisionens 
granskningar.  

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Sedan skickas revisionsrapporten 
för beredning för att kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att 
yttra sig över och dra lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är 
sammanställt och berett av kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där 
kan svaret debatteras av kommunfullmäktige och, under förutsättning att man är 
nöjd med svaret, läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Missiv, granskning av förebyggande arbetet mot mutor och korruption, 2022-02-07 
Revisionsrapport, november 2021 

__________  
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2020/731 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska beredas ytterligare. 

Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) lämnade den 27 oktober 2020 in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen.  

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 § 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 har 
passerat, med anledning av det återrapporteras vad som hittills framkommit i 
beredningen.  

Ärendets beredning 
Motionen har skickats på nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnden den 1 
februari 2021. Nämnden ombads inkomma med svar gällande motionen i sin 
helhet.  

Svaret från vård- och omsorgsnämnden inkom den 21 april 2021, § 41. De 
bedömer att de följer de rekommendationer och riktlinjer, vad gäller det svenska 
språket, när det anställer personer med svenska som andraspråk. Det finns i 
dagsläget inga vedertagna språktest.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen inte är färdigberedd och att 
det finns behov av att inhämta remissvar från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av personalomsättningar på 
kommunledningsförvaltningen har beredningen av motionen dragit ut på tiden.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 46 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 35 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20  
Motion, inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, 
Sverigedemokraterna, 2020-10-09 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 153 
Nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnd, 2021-02-01 
Protokollsutdrag, remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2021-04-21 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2021/834 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av 
Villbergaby 3:1 - beslut om godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Villbergaby 3:1 fastställs enligt bifogad karta. 

Jäv 
Peter Book (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. 

Detaljplan för del av Villbergaby 3:1 vann laga kraft den 24 mars 2021 och kommer 
att bebyggas. Området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp. 
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan 
fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter: 
- Del av Villbergaby 3:1 
- Del av Villbergaby S:1 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 33 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 4 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-07 
Karta VA-verksamhetsområde Villbergaby 3:1 
Protokollsutdrag Tekniska nämnden, 2021-11-17, § 116 
_________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2021/596 

Genomförandeavtal för Åkersberg 2:56 - beslut om 
godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Genomförandeavtal med INKLD Åkersberg 2:56 AB godkänns. 

Sammanfattning 
Under 2020 genomfördes det en markanvisningstävling för fastigheten Åkersberg 
2:56. Tävlingen avsåg bostäder som ska upplåtas med hyresrätt. Inkluderande 
fastigheter AB vann markanvisningstävlingen och Plex beslutade den 8 oktober 
2020 om markanvisning till bolaget. Markanvisning innebär en option där bolaget 
kan förbereda och projektera byggnationen samt förhandla med kommunen om 
marköverlåtelseavtal. Markanvisningen ska nu fullföljas genom tecknade av 
tomträttsavtal med tillhörande sidoavtal samt genomförandeavtal.  

Genomförandeavtalet och sidoavtalet tecknas efter att bygglov beviljats i enlighet 
med markanvisning och detaljplanen. Bolaget har den 2 juli 2021 fått ett beviljat 
bygglov. Bygglovet avser nybyggnation av fyra flerbostadshus med totalt 61 
bostadslägenheter. Bedömningen är därmed att markanvisningen kan fullföljas 
med tomträttsavtal.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 35 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 7 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-14 
Genomförandeavtal 
Bilaga 1 Plankarta 
Bilaga 2 Karta 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
INKLD Åkersberg 2:56 AB  
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2021/595 

Tomträttsavtal med sidoavtal för Åkersberg 2:56 - 
beslut om godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Tomträttsavtalet med INKLD Åkersberg 2:56 AB godkänns. 
2. Sidoavtalet med INKLD Åkersberg 2:56 AB godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunen tecknade i mars 2021 ett markanvisningsavtal med AB INKLD 
Åkersberga avseende bostäder med hyresrätt som upplåtelseform på fastigheten 
Åkersberg 2:56. I markanvisningsavtalet anges att kommunen ska upplåta 
fastigheten med tomträtt och att priset utgör 6 423 kr per kvadratmeter BTA. BTA 
enligt detaljplanen är 2 596 kvadratmeter. Ett sidoavtal ska även tecknas som 
reglerar vitesbelopp i det fall hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter.  

Ett genomförandeavtal kommer tecknas i samband med tecknandet av 
tomträttsavtalet och sidoavtalet. Tecknandet av tomträttsavtalet och sidoavtalet 
innebär att markanvisningen med AB INKLD Åkersberga slutförs. Bedömningen är 
att kommunen upplåter fastigheten Åkersberg 2:56 med tomträtt.  

Ett tomträttsavtal har upprättats där tomträttsavgälden räknats fram utifrån ovan 
angivet pris per kvadratmeter BTA. Avgälden för fastigheten Åkersberg 2:56 blir 
således 541 909 kronor per år (avgäldsränta 3,25 procent).  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 36 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 8 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-14 
Tomträttsavtal 
Sidoavtal till tomträttsavtal 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
INKLD Åkersberg 2:56 AB 
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2021/128 

Policy för inköp och upphandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Upphäva inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100.  
2. Anta policy för inköp och upphandling, daterad den 10 januari 2022.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun strävar efter ett rättssäkert, effektivt och hållbart inköp- och 
upphandlingsarbete. Ett arbete som ska bidra till att kommunens långsiktiga 
strategiska mål uppfylls. För att kunna uppnå detta behöver kommunens inköps 
och upphandlingspolicy, beslutad av fullmäktige 2018-06-11 (KF § 140), 
uppdateras. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till en ny 
policy för inköp och upphandling. Förslaget fastställer kommunens principer för 
inköp och upphandling samt tydliggör ansvarsförhållanden. 

Den 26 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka förslaget till ny policy 
för inköp och upphandling på remiss till miljö- och byggnadsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Svar inkom från alla 
nämnder utom upplevelsenämnden. Miljö- och byggnadsnämnden samt 
socialnämnden hade inget att invända mot förslaget. Sammanfattningsvis kan 
sägas att nämnderna i sina remissvar belyser den otydlighet som idag råder kring 
inköpsprocessen, en otydlighet som nya policyn för inköp och upphandling samt 
efterföljande styrdokument söker råda bot på. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 41  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 29 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 
Förslag till policy för inköp och upphandling, daterad 2022-01-10 
Remissvar, Vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 120 
Remissvar, Socialnämnden, 2021-12-14, § 188 
Remissvar, Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 233 
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Remissvar, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 137 
Remissvar, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 208 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 197 
Inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100, 2018-06-11 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Alla nämnder, för kännedom  
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Paragraf 39 Ärendenummer KS2020/302 

Upphäva riktlinjer för färdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för färdtjänst, KS 2014/143, upphävs.  

Reservationer 
Magnus Ahlqvist (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Enligt reglemente för tekniska nämnden ansvarar nämnden för att kommunens 
uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
utförs. Det innebär också att det är tekniska nämndens ansvar att besluta om 
eventuella riktlinjer för färdtjänst. 

Nu gällande riktlinjer för färdtjänst är inaktuella och behöver förnyas. Eftersom 
riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige så behöver kommunfullmäktige 
upphäva dem innan tekniska nämnden kan anta nya riktlinjer. Den 25 mars 2020 
beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att upphäva de gamla 
riktlinjerna för färdtjänst. Den 21 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att nämndens förslag till nya 
riktlinjer skulle skickas på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet och 
kommunala pensionärsrådet, samt för att se över punkt 4.6 i de nya riktlinjerna. 

Tekniska nämnden har nu skickat förslaget till nya riktlinjer för färdtjänst på remiss 
till kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet, samt sett över 
punkt 4.6. För att de nya riktlinjerna ska kunna börja gälla föreslår tekniska 
nämnden att kommunfullmäktige upphäver de gamla, KS2014/143. 

Yrkanden 
Magnus Ahlqvist (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågor om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 42 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 30 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-22 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 104 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-09-21, § 113 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2020-03-25, § 28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-05-13, § 52 
Bilaga 4, riktlinjer för färdtjänst 2012, 2012-02-14 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Inköpsavdelningen KLF,  
Tekniska nämnden, för kännedom  
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Paragraf 40 Ärendenummer KS2021/747 

Revidering av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente revideras enligt förslag 
daterat den 30 december 2021. 

Sammanfattning  
Den 17 mars 2021, § 37, gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera nämndens reglemente. 
Bland annat handlade uppdraget om att förtydliga att nämnden både har ett 
driftansvar för den kommunala utbildningsverksamheten och ett myndighetsansvar. 
Utbildningsförvaltningen tog fram ett förslag som nämnden den 20 oktober 2021, § 
163, antog som sitt eget.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt förslag till reglemente 
förtydligat att nämnden både har ett driftsansvar och ett myndighetsansvar. I det 
har man också lagt till en skrivning om att nämnden över tid aktivt ska arbeta för att 
utveckla tjänster till nytta för alla elever i Enköping och som därmed kan 
finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen. Utrymmet att enligt skollagen ha 
tjänster som finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen är litet. För att 
formuleringen inte ska kunna tolkas för vidsträckt föreslår 
kommunledningsförvaltningen att det förtydligas att det är just inom ramen för 
gällande lagstiftning som utvecklandet av sådana tjänster ska ske.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår också att det under punkt 21 
ska läggas till en mening om att nämndens ordförande beslutar om vilka av 
nämndens sammankomster och möten som sker digitalt. Den meningen bör 
strykas, eftersom ordförande inte har några lagliga möjligheter att bestämma att ett 
sammanträde ska ske digitalt. Bestämmelserna i kommunallagen om 
distansdeltagande ger ledamöter en rätt att delta på distans. Däremot ger varken 
kommunallagens bestämmelser om distansdeltagande eller någon annan 
författning fullmäktige, eller annan, rätt att bestämma att ledamöterna ska delta på 
distans. Huruvida andra möten än sammanträden ska ske digitalt eller fysiskt är 
inte en fråga som regleras i nämndens reglemente. 



Protokoll  25 (32) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

Kommunfullmäktige 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Övriga ändringar som nämnden föreslagit har kommunledningsförvaltningen inga 
synpunkter på och finns med i förslag till revidering av reglemente, daterat den 30 
december 2021. 

Ansvaret för nämndernas reglementen vilar på kommunfullmäktige och därför bör 
det inte anges i reglementet att utbildningsförvaltningen är den förvaltning som 
verkställer det ansvaret. I förslaget pekas därför istället avdelningen för 
ledningsstöd ut som ansvarig funktion. 

Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Solweig Eklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 43 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 31 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-30 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-10-20, § 163  
Förslag till revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente, 
2021-12-30 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reglemente, 2021-09-27  
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd  
Kommunsekreterare, för åtgärd   
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Paragraf 41 Ärendenummer KS2022/98 

Revidering ägardirektiv för ENA Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektivet för ENA Energi AB, daterad den 24 
januari 2022, godkänns i enlighet med följande förändringar:  

1. Bolaget ska i sina fortsatta verksamhetsplaner planera efter kommunens 
vilja att marken, där nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigörs till senast 
2035.  

2. Bolaget ska presentera för moderbolaget en långsiktig hållbar plan, med 
eller utan produktion av elektricitet, för hur en åtkomst av marken ska 
realiseras.  

Reservationer 
Magnus Ahlqvist (V) reserverar sig mot punkt ett i beslutet. 

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot punkt ett i beslutet. 

Agneta von Schoting (NE) reserverar sig mot punkt ett i beslutet. 

Martin Ancons (NE) reserverar sig mot punkt ett i beslutet. 

Solweig Eklund (S) reserverar sig mot punkt ett i beslutet. 

Sammanfattning 
Bolagens ägardirektiv revideras kontinuerligt och uppdateras för att tydligt beskriva 
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för 
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på 
utveckling av bolagets verksamhet. EHBs ägardirektiv uppdaterades i slutet av 
2019 (KS2019/691) och ENA Energis ett år tidigare (KS2018/709). 

Enköpings moderbolag beslutade den 24 augusti 2021 att meddela ENA Energi att 
verket skall vara driftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035. 
Styrelsen beslutade samtidigt att ge VD i uppdrag att revidera ägardirektivet där 
detta årtal framgår för fastställande i kommunfullmäktige. 

Skälet detta uppdrag var att ENA Energis styrelse på inrådan av PWC i en 
skrivelse daterad 4 mars 2020 efterfrågat tydligare planeringsförutsättningar och 
en tidpunkt att frigöra marken där huvudproduktionen ligger idag. 
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Ett förslag till att justera ägardirektivet har därefter ställt till kommunstyrelsen den 
25 januari 2022. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärende för 
beredning så att det i enlighet med Agenda 2030 svarar på frågan om hur det 
föreslagna beslutet påverkar människa, miljö och ekonomi.  

En dialog har förts inom delar av EMABs och ENA Energis styrelser om vilken 
åratal som ska gälla för flytt av huvudproduktion. Dialogen har landat i att detta ska 
ske senast till 2035. Ärendet har därefter beretts av kommunledningsförvaltningen. 

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

Anders Wikman (NE) yrkar avslag till punkt ett: "Bolaget ska i sina fortsatta 
verksamhetsplaner planera efter kommunens vilja att marken, där nuvarande 
huvudproduktion bedrivs, frigörs till senast 2035" och bifall till punkt två: ”Bolaget 
ska presentera för moderbolaget en långsiktig hållbar plan, med eller utan 
produktion av elektricitet, för hur en åtkomst av marken ska realiseras.”  

Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

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

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta varje ändring var för sig, istället 
för att besluta i sin helhet och finner att kommunfullmäktige hanterar ärendet så.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår punkt ett och finner 
att kommunfullmäktige bifaller förändringen i punkt ett.  

Ordförande frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 
punkt två och finner att kommunfullmäktige bifaller förändringen i punkt två.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 47 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 36 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24 
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Förslag till ägardirektiv, Enköpings kommun, 2022-01-24 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 28 
Långsiktig hållbar plan för åtkomst av marken där ENA Energi AB ligger idag, 2019 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
ENA Energi, för åtgärd 
Enköpings moderbolag, för kännedom  
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Paragraf 42 Ärendenummer KS2021/912 

Nämndernas årsplan 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet gällandet nämndernas årsplaner bordläggs.  

Sammanfattning  
Nämnderna fastställde sina årsplaner senast den 31 december 2021 och 
kommunstyrelsen fastställde sin årsplan den 25 januari 2022. Årsplanerna anmäls 
till kommunfullmäktige som ett informationsärende. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 53 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-17 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-20, § 239 
Årsplan, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-12-15 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 186 
Årsplan, socialnämnden, 2021-12-21 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, §140 
Årsplan, tekniska nämnden, 2021-12-20 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-12-14, § 106 
Årsplan, upplevelsenämnden, 2021-12-17 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 207 
Årsplan, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-20 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 115 
Årsplan, vård- och omsorgsnämnden, 2021-02-17 
Årsplan, valnämnden, 2022-02-17  
__________  
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Paragraf 43 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden och avsägelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens beslut från den 10 mars 2022 om 
att utse Lawrence Bishop (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anneli 
Porsaues (V).  

2. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens beslut från den 10 mars 2022 om 
att utse Olle Lundberg (L) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nina 
Hedenlund (L).  

3. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens beslut från den 10 mars 2022 om 
att utse Rutghet Muhr (SD) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jessica 
Lovéus (SD).  

4. Till nedanstående uppdrag utses:  
- Tomas Lantz (SD) utses till ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
för tiden fram till och med 31 december 2022.  
- Thomas Sellin (SD) utses till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
för tiden fram till och med 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 
Beslut, Länsstyrelsens Uppsala län, 2022-03-10 
Beslut, Länsstyrelsens Uppsala län, 2022-03-10 
Beslut, Länsstyrelsens Uppsala län, 2022-03-10 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
KLF Löneservice, för åtgärd   



Protokoll  31 (32) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

Kommunfullmäktige 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 44 Ärendenummer KS2022/20 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Ärendet 
Anmälningsärende är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
av Enköpings kommun och som bör komma kommunfullmäktige till dels för 
kännedom. 

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom: 

- Svar på medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö, 
Upplevelsenämnden, 2021-11-16, § 91. 

- Svar på medborgarförslag – Farthinder/mer poliskontroller Boglösavägen, 
Tekniska nämnden, 2021-11-17, § 125. 

- Svar på medborgarförslag – Bygg en lekplats och bollplan i Bredsand NU, 
Kommunstyrelsen, 2021-11-23, § 214. 

- Svar på medborgarförslag – Gång/cykelbro över Hagahåle, Kommunstyrelsen, 
2022-01-25, § 10. 

- Svar på medborgarförslag – Iordningsställande av gamla banvallen mellan 
Enköping och Uppsala så att de kan fungera som cykelväg, Kommunstyrelsen, 
2022-01-25, § 9. 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet och i Hummelsta, 
Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 15. 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 1, Upplevelsenämnden, 
2022-02-15, § 13. 2 (2) 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 2, Upplevelsenämnden, 
2022-02-15, § 14. 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 4, Upplevelsenämnden, 
2022-02-15, § 16. 
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- Svar på medborgarförslag – Belysning hundrastgården, Tekniska nämnden, 
2022-02-16, § 13. 

- Svar på medborgarförslag – Anlägg ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som 
komplement till Stora Torget, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 14. 

- Svar på medborgarförslag, Belysning Bredsandsvägen/Farleden, Tekniska 
nämnden, 2022-02-16, § 15. 

- Svar på medborgarförslag – Gång- och cykelvägsbelsyning till Fagerudd, 
Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 16. 

- Svar på medborgarförslag – Cykel- och gångväg från Haga slott till busshållplats 
v55, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 1 

__________
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