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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 
__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:  

§ 16 - Tolkning av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Enköpings kommun, ärendenummer KS2023/81 
__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2023/35 

Upphävande av beslut om stängda samt öppna delar 
av kommunstyrelsens sammanträde 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. upphäva det tidigare fattade beslutet om att hålla sammanträden stängda  
under behandling av punkterna ”Kommundirektören informerar”  
och ”Information om Corona-läget”. 

2. vid varje sammanträdes början besluta vid vilka eventuella punkter  
dörrarna ska hållas stängda för allmänheten.  

Sammanfattning 
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden och  
styrelsesammanträden är stängda. Nämnden/styrelsen får dock besluta att dess  
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En  
nämnds/styrelses sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i  
ärenden  

1. som avser myndighetsutövning, eller  
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden. 

I reglementet för kommunstyrelsen (KS2022/869, beslutad 29 november 2022,  
paragraf 173) framgår att kommunstyrelsen får besluta om offentliga  
sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också den 26 april 2011 paragraf 47  
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i ärenden  
som inte rör sekretess eller myndighetsutövning mot enskild.  
 
Det som nu föreslås är att kommunstyrelsen upphäver det beslut om stängda  
dörrar under behandling av ”Kommundirektören informerar” och ”Information om  
Corona-läget” som fattades vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars  
2021 paragraf 49, och att man i stället vid varje sammanträdes start beslutar vid  
vilka punkter dörrarna ska hållas stängda för allmänheten. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande och 
finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-03  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-23, paragraf 49 
__________  
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Paragraf 4  

Beslut om stängda ärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att inget ärende hanteras bakom stängda dörrar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade den 17 januari 2023 §4, att besluta på varje 
sammanträde att stänga ärenden om så krävs.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
_________  
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2023/40 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Informationsärenden: 
 

• Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren informerar bland annat 
om ledningsgruppens prioriteringar för året, såsom energieffektivisering, 
ekonomi och samhällsbyggnadsprocessen. 
 

• Stabschef Hannu Högberg informerar om kommunstyrelsens äskande - 
budget 2024. 
 

• Enhetschef Maria Ekblad informerar om utredningen av styrelsens 
sammansättning. 

Ärendedragningar: 

• Trygg- och säkerhetschef Marcus Wennerström föredrar ärendet 
kommunfullmäktiges återremiss, uppdaterad policy för lokaluthyrning. 

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2022/194 

Svar på motion - avskaffade av internfakturering (SD)  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen föranleder 
ingen åtgärd.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (-) har den 25 februari 2022 inkommit med en motion angående  
avskaffande av internfakturering. 
 
I motionen anges att internfakturering är en mycket omfattande och kostsam  
process med i många fall tvivelaktig nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok  
som skall betala och det handlar mest om intern kostnadsuppföljning som i många  
fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive nyttjarnas synvinkel.  
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även  
gälla övriga lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal  
men där en annan förvaltning har drift/ tillsynsansvar. 
 
Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står  
outnyttjade dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen  
och kostnaden för den outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som  
har ansvar för drift och skötsel. I detta exempel har sålunda ingen sparat några  
faktiska belopp utan ungdomar har på grund av missriktad sparsamhet i stället 
gått miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå  
internfakturering och i stället justerar budget så att den förvaltning som  
sköter/ driver en anläggning/ lokal disponerar tillräckliga medel för detta  
(dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar). 
 

• Att internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel. 
 

• Att skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas  
fasta tider som de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov  
uppstår. 
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Yrkanden 
Kristjan Valdimarsson (SD) och Anders Lindén (-) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
föranleder ingen åtgärd.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kristjan Valdimarssons (SD) med 
fleras yrkande och finner så.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-13 §165 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-16  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, §27  
Motion, avskaffande av internfakturering, 2022-02-25 
__________  
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2022/56 

Svar på medborgarförslag - stoppa inflyttning och 
etablering i staden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Förslaget inkom den 11 januari 2022 och syftar till att stoppa inflyttning och  
etablering i staden. Motiveringen till förslaget bygger på förlusten av stadens  
identitet som en liten stad, och på en oro för minskad trivsel. 
 
Förslagsställaren hyser en oro för att Enköpings stad ska förlora sin identitet som 
en trevlig småstad. Det är viktiga frågor men de åtgärder som föreslås i 
medborgarförslaget är inte genomförbara. Kommunen har inte möjlighet att 
påverka vilka som flyttar in i Enköping stads bostäder eller vilka som etablerar sig i 
befintliga lokaler. Kommunen kan på det sättet inte stoppa inflyttning och 
etablering. 
 
Ärendet lämnades över till kommunstyrelsen att besvara och besluta om på  
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-10 
Medborgarförslag, 2022-01-11 
__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2022/265 

Svar på medborgarförslag – avveckla samtlig äldre 
prickad mark ur detaljplanerna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag om att avveckla all äldre prickad mark ur detaljplanerna 
inkom till kommunen 17 mars 2022. Förslagsställaren konstaterar att det i 
bygglovsskedet tidigare gjordes avsteg för att tillåta byggnation inom så 
kallad ”prickad mark” när så bedömdes lämpligt.  
 
Idag ges istället avslag med hänvisning till hårdare lagstiftning. Förslagsställaren 
anför att det inte gagnar någon att hålla kvar vid den prickade marken om ingen 
uppenbar grund för den finns. 
 
Om kommunen valde att hörsamma medborgarförslagets idé skulle det krävas att 
var och en av de cirka 550 gällande planerna som betraktas som gamla ersätts 
eller ändras genom varsin planprocess. Om exempelvis alla äldre än tio år skulle 
bedömas vara gamla skulle det innebära att 440 planer skulle ändras. I praktiken 
är prickmarken troligen också högst relevant i vissa av planerna, eller i vissa 
planers delområden varför det antagligen inte är lämpligt att ta bort den i alla äldre 
planer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 april 2022 § 54 att överlämna  
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-23  
Medborgarförslag, 2022-03-17 
__________  



 Protokoll  14 (27) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 9 Ärendenummer KS2022/477 

Kommunfullmäktiges återremiss, uppdaterad policy för 
lokaluthyrning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för  
lokaluthyrning i enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för  
Enköping 

Sammanfattning 
2019 inkom Anders Lindén (-) med ett ledamotsinitiativ (KS2019/308) till  
kommunstyrelsen. Ärendets första yrkande bedömdes inte ha stöd i  
kommunallagen och det tredje ansågs omhändertaget inom befintligt arbetssätt  
hos socialförvaltningen. Även det andra yrkandet: ”Att kommunstyrelsen föreslår  
fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska  
kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare” ansågs  
omhändertas, men att bland annat policy för lokalhyrning kan justeras för att möta  
de rekommendationer som Sveriges kommuner och riksdag tagit fram, ”Råd för  
lokaluthyrning”.  
 
Med bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen att: 

1. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda om rätt  
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom skola som beskrivs  
i utredningsrapporten, 
 

2. upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för  
lokaluthyrning i enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för  
Enköping.  
 

3. kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda om rätt  
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping  
som beskrivs i utredningsrapporten. 
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Ärendets första och tredje beslutspunkter antogs av kommunfullmäktige, medan  
den andra beslutspunkten återremitterades genomen minoritetsåterremiss. Av  
någon anledning har ärendet hamnat mellan stolar och därav sker återkopplingen i  
ärendet först nu.  
 
I den rådande policyn för lokaluthyrning finns idag inte några möjligheter till att  
neka exempelvis organisationer som är våldsbejakande, antidemokratiska eller  
extrema på annat sätt. I den rapport ”Råd vid lokaluthyrning” på området som togs  
fram 2018 av SKL (numera SKR) konstateras att:  
 
”Exempelvis finns det i regeringsformen (RF) krav på att kommuner i sin  
verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet,  
och kommunallagen kräver att kommunen ska behandla sina invånare lika, om det  
inte finns sakliga skäl för något annat. Kommuner måste därför göra ett principiellt  
ställningstagande som ska gälla vid all uthyrning och upplåtelse, så alla potentiella  
användare behandlas lika”. 
 
Med bakgrund av detta konstaterande behövs ett principbeslut från  
kommunfullmäktige där kommunens policy för uthyrning och upplåtelse av lokaler  
utformas på ett sätt som går i linje med de förslag som SKL tagit fram.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-29  
Råd för lokaluthyrning, SKR  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-15, §19 
_________  
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2022/878 

Förlängning av biblioteksplanen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. biblioteksplan för Enköpings kommun 2018–2021 förlängs att gälla tills en 
ny biblioteksplan är beslutad, dock längst till 2024-03-31. 

Sammanfattning 
Upplevelsenämnden har den 15 september 2022, § 54 inkommit med ett förslag 
till beslut till kommunfullmäktige att: 

1. biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 förlängs till och med 
2024-03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad 

Upplevelsenämnden har utöver beslutet beskrivit följande: 
 
Bibliotekslagen (DS 2013:801) §17 ålägger kommuner och regioner att anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (lagen ändrad 2019:961). 
Planen ska definiera ansvar och mandat för de nämnder som ansvarar för 
kommunala bibliotek, det vill säga upplevelsenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Biblioteksplanen är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar 
inom kommunens biblioteksverksamhet. Planens inriktningar tydliggörs i samband 
med kommunens övergripande styrdokument samt i nämndernas 
verksamhetsplaner. Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 antogs av 
kommunfullmäktige 2018 (2018-03-05 KF §52).  
 
I inledning av planen framgår att den ska gälla under fyra år. På grund av 
pandemin har arbetet med en ny biblioteksplan försenats. För att uppfylla 
bibliotekslagen föreslår upplevelseförvaltningen att den tidigare antagna 
biblioteksplanen förlängs och att ett förslag till ny biblioteksplan utarbetas. Statistik 
i den tidigare antagna biblioteksplanen kvarstår och uppdateras i samband med 
framtagande av ny plan. 

Yrkanden 
Johan Enfeldt (S) yrkar på följande ändring i beslutsformuleringen: 
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- biblioteksplan för Enköpings kommun 2018–2021 förlängs att gälla tills en 
ny biblioteksplan är beslutad, dock längst till 2024-03-31.  

Johan Enfeldt (S) yrkar på följande tillägg i beslutsformuleringen.  

- uppdra åt Upplevelsenämnden att färdigställa en ny biblioteksplan för 
beslut i kommunfullmäktige senast 2023-12-18. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Johan 
Enfeldts (S) yrkande och finner så. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsens bifaller eller avslår Johan Enfeldts 
(S) tilläggsyrkande och finner avslag.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-23  
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-09-14 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-09-15  
Tjänsteskrivelse, förlängning av biblioteksplan, 2022-09-28  
Biblioteksplan 2018-2021 
__________  
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2023/55 
 
Ledamotsinitiativ – spara med omsorg 
 
Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har lämnat in nedanstående ledamotsinitaitiv. 
 
Till kommunstyrelsen i Enköpings kommun 
Ledamotsinitiativ – spara med omsorg  
Enköpings kommun har fastställt budget för år 2023. Det är en dyster läsning. 
Kommunens olika nämnder har räknat ut vilka resurser de skulle behöva år 2023 
för att upprätthålla sina ambitionsnivåer. De resurser som nu läggs ut på 
nämnderna är 95 miljoner mindre än det nämnderna räknat fram. 
 
 Därtill kommer att fullmäktige beslutat om en sparpost, som ännu inte är fördelad 
på nämnder m.m., om 55,4 miljoner kronor. Om man förutsätter att nämnderna 
räknat rätt bör det således saknas cirka 150 miljoner kronor för att upprätthålla 
kvalitet och utbud i den kommunala verksamheten.  
 
För den orealiserade besparingen om 55,4 miljoner gäller enligt 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 följande: 
 
 ”Gör en verksamhetsöversyn på övergripande nivå. Föreslå samordning, 
effektivisering och verksamhetsutveckling. Effektiviseringen ska ge vinster som 
motsvarar det belopp som finns under centrala poster motsvarande 55,4 miljoner 
kronor. Vid behov fattas politiska beslut i respektive nämnd. Arbetet ska i ett första 
skede ge underlag för beslut om en ändringsbudget på fullmäktigesammanträdet 
senast i juni 2023. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget är 
undantagen för ytterligare effektivisering 2023.”  
 
För övriga besparingar finns ingen instruktion i budgeten.  
 
När nu alla förvaltningar åläggs att spara och det därtill finns en stor 
besparingspost som vi ännu inte vet hur det slår är det viktigt att ange riktlinjer för 
besparingsarbetet. En viktig sak är att de olika kommunala beslutsfattarna vid alla 
besparingar alltid har i åtanke att enskilda personer ska drabbas så lite som 
möjligt.  
 
Förslag till beslut  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Jag yrkar att kommunstyrelsen lägger ett förslag i kommunfullmäktige med följande 
innehåll: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

- alla kommunala befattningshavare och beslutsfattare ska instrueras att vid 
alla besparingar göra dem med största möjliga omsorg om enskilda 
människor i kommunen.  

Sverker Scheutz 
 
Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 

Bitte Myrsell (M) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 
 
Sverker Scheutz (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att 

- alla kommunala befattningshavare och beslutsfattare ska instrueras att vid 
alla besparingar göra dem med största möjliga omsorg om enskilda 
människor i kommunen.  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Anders Wikmans (NE) och Bitte Myrsells (M) yrkande.  

Votering begärs och ska genomföras.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång för votering: 
JA-röst för Anders Wikmans (NE) med fleras yrkande.   
NEJ-röst för Sverker Scheutz (V) yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE) X   

Jesper Englundh (S)  X   

Bitte Myrsell (M) X   
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Agneta von Schoting (NE) X   

Per Elfving (KD) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Svante Forslund (L) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Johan Enfeldt (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Sverker Scheutz (V)   X  

Anders Lindén (-) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Peter Book (M) X   

Antal: 14 1  

Med 14 JA-röster mot 1 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Anders Wikmans (NE) och Bitte Myrsells (M) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ – spara med omsorg, Sverker Scheutz (V) 
__________  
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2023/56 
 
Ledamotsinitiativ - återställ arvodena 
 
Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har lämnat in nedanstående ledamotsinitaitiv. 
 
Till kommunstyrelsen i Enköpings kommun  
Ledamotsintiativ – återställ arvodena 
 
Bakgrund: 
Enköpings kommun har fastställt budget för år 2023. Det är en dyster läsning. 
 
Kommunens olika nämnder har räknat ut vilka resurser de skulle behöva år 2023 
för att upprätthålla sina ambitionsnivåer. De resurser som nu läggs ut på 
nämnderna är 95 miljoner mindre än det nämnderna räknat fram.  
 
Därtill kommer att fullmäktige beslutat om en sparpost, som ännu inte är fördelad 
på nämnder m.m., om 55,4 miljoner kronor. Om man förutsätter att nämnderna 
räknat rätt bör det således saknas cirka 150 miljoner kronor för att upprätthålla 
kvalitet och utbud i den kommunala verksamheten.  
 
Det är bistra tider för alla. Inkomstklyftorna har ökat p.g.a. borgerlig politik. 
Rikedomen i landet har blivit mer snedfördelad än på många år. Som en följd av 
denna politik har den gemensamma välfärden försvagats. I namn av marknad, 
valfrihet och privatisering har vår gemensamma välfärd nedmonterats och 
därigenom tryggheten minskat. Bland annat boendet, vården, skolan och 
äldreomsorgen har drabbats av denna borgerliga politik.  
 
Till detta ska läggas verkningarna av covid och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.  
 
I de kristider som nu råder är det viktigt att alla hjälps åt. Ett sätt som vi 
förtroendevalda kan hjälpa till är att avstå från arvodeshöjningar år 2023. 
Arvodena, framför allt för de heltidsanställda, ligger långt över normala löner i 
samhället. Det kan finnas skäl för relativt höga löner för förtroendevalda med stort 
ansvar men det är inte ansvarsfullt att i det läge som nu råder i samhället att öka 
arvodena och lönerna. För övrigt skrivs arvodena ändå upp med samma procenttal 
som riksdagsledamöternas ersättningar höjs.  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Vänsterpartiet vill att kommunfullmäktiges beslut om höjda arvoden för 
förtroendevalda i Enköping (beslut 2022-06-13 paragraf 94 punkt 1) rivs upp och 
att de arvodesregler som gällt innan det beslutat fattades fortsätter att gälla. 
Härigenom kan 5,7 miljoner kronor årligen frigöras för andra ändamål.  
 
Att avstå arvodesökningar är ett sätt att visa solidaritet med dem i kommunen som 
har det extra svårt i nuvarande dyrtider.  
 
Yrkande  
Jag yrkar att kommunstyrelsen lägger ett förslag i kommunfullmäktige med följande 
innehåll.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  

1. att riva upp beslutet den 13 juni 2022, paragraf 94 punkt 1 om höjda 
arvoden,  

2. att tills vidare ge de arvodesregler som gällde fram till den 31 december 
2022 fortsatt giltighet och tillämpning och  

3. att inte kräva tillbaka arvoden som hunnits utbetalas enligt de nya reglerna.  
 

Sverker Scheutz 

Yrkanden 
Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 
Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.  

Peter Book (M) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.  
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Peter Books avslagsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande.  

Votering begärs och ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång för votering: 
JA-röst för bifall till Peter Books (M) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Sverker Scheutzs (V) yrkande.  
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Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE) X   

Jesper Englundh (S)  X   

Bitte Myrsell (M) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Per Elfving (KD) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Svante Forslund (L) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Johan Enfeldt (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Sverker Scheutz (V)   X  

Anders Lindén (-) X   

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Peter Book (M) X   

Antal: 13 2  

 
Med 13 JA-röster mot 2 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ – återställ arvodena, Sverker Scheutz (V) 
__________  
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2023/58 

Ledamotsinitiativ - arvodesreglerna 2022 bör gälla 
2023-2026  
 
Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) har lämnat in följande ledamotsinitaitiv. 
 

”Med anledning av de besparingskrav som kommunen är satt att göra anser 
Sverigedemokraterna att de nya arvodesregler som ska gälla ifrån 2023 bör 
ändras. Vi föreslår att arvodesreglerna som gällde 2022 bör gälla 2023 -2026. Vi 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar så snart som möjligt att arvodesreglerna 
2022 bör gälla 2023- 2026. Ju snabbare beslutet tas desto snabbare kan 
kommunfullmäktige besluta om de "nya" reglerna. Kommunen kan med detta göra 
besparingar om 5-7 miljoner kronor.  
 
Mvh Kristjan Valdimarsson” 
 

Yrkanden 
Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 
Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.  

Peter Book (M) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.  
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Peter Books avslagsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - arvodesreglerna 2022 bör gälla 2023-2026, Kristjan 
Valdimarsson (SD) 
__________  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 14 Ärendenummer KS2023/7 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen januari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats  
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.  
Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:  

• Protokoll från Energikontoret i Mälardalens styrelsemöte 2022-12-01 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04  
Delegationsbeslut, förändring av internräntan, 2022-12-14 
__________  
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2023/9 

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen januari 2023 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisats till kommunstyrelsen:  

• Beslut om förändring av internräntan i koncernkontostrukturen, fattat av  
ekonomichef Daniel Nilsson 2022-12-14 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04  
Delegationsbeslut, förändring av internräntan, 2022-12-14 
__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2023/81 

Tolkning av regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Enköpings kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. tolka ”enskild förtroendevald” som ”förtroendevald som inte är  
kommunalråd” i reglerna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i  
Enköpings kommun.  

Sammanfattning 
Det har uppmärksammats att det finns en otydlighet i reglerna för arvoden och  
ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun (arvodesreglerna) som  
behöver tolkas. Av 2 § framgår att en enskild förtroendevald maximalt kan erhålla  
80 procent av basarvodet per månad inkluderat samtliga politiska uppdrag. Av  
Bilaga 1 framgår att ordförande i kommunstyrelsen har 110 % av basbeloppet i  
arvode per månad och vice ordföringar i kommunstyrelsen har 100 % av  
basbeloppet i arvode per månad. Otydligheten består i om maxgränsen om 80 %  
även gäller för ordförande och vice ordföringar i kommunstyrelsen (kommunalråd). 
 
Kommunstyrelsen har enligt 23 § i arvodesreglerna att besluta i ärenden som rör  
tolkning och tillämpning av detta styrdokument. 

Yrkanden 
Sverker Scheutz, Vänsterpartiet, yrkar på att 80%-regeln inte ska omfatta 
kommunalråden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sverker Schetutzs (V) yrkande och 
finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-16 
__________ 
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