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Paragraf 170 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterade den 31 augusti 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober 
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti 
2022 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 11 motioner och 33 medborgarförslag som är under beredning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 143 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Redovisning, ej besvarade medborgarförslag och motioner, 2022-08-31 

__________ 
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 31 augusti 2021 
anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober 
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti 
2022 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 11 motioner och 33 medborgarförslag som är under beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Redovisning, ej besvarade medborgarförslag och motioner, 2022-08-31 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 
31 augusti 2021 anmäls och läggs till handlingarna.  

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober 
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober 
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti 
2022 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 11 motioner och 33 medborgarförslag som är under beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Redovisning, ej besvarade medborgarförslag och motioner, 2022-08-31 
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Hannu Högberg  
Tf. Kommundirektör  
Enköpings kommun 
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Kansli- och utredningschef  
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Ärendenummer Beslutsdatum Ärendemening Besvaras av
KS2020/688 2020-11-16 Medborgarförslag - Sänkt ålder för minnesgåva Kommunstyrelsen
KS2021/106 2021-03-24 Medborgarförslag - Rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos Enköpings kommun Kommunstyrelsen
KS2021/112 2021-03-24 Medborgarförslag - Se till att det finns stämpelur för personalen på städ! Kommunstyrelsen
KS2021/100 2021-03-24 Medborgarförslag - Texta kommunfullmäktiges webbsändningar Kommunstyrelsen
KS2021/463 2021-09-29 Medborgarförslag - Överlåtande av grusväg/parkering längs med Bergsgatan från Enköpings kommun till EHB Kommunstyrelsen
KS2021/541 2021-09-29 Medborgarförslag -Laddstolpar för elbilar vid Pepparrotsbadet Tekniska nämnden
KS2021/522 2021-09-29 Medborgarförslag - Fler laddplatser för elbilar Tekniska nämnden
KS2021/629 2021-10-26 Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje Upplevelsenämnden
KS2021/704 2021-11-23 Medborgarförslag - Fler återvinningscentraler i kommunen Kommunstyrelsen
KS2021/739 2021-11-23 Medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan Tekniska nämnden
KS2022/104 2022-02-17 Medborgarförslag - Outsourcing städ Kommunstyrelsen
KS2022/56 2022-02-17 Medborgarförslag - Stoppa inflyttning och etablering i staden Kommunstyrelsen
KS2021/861 2022-02-17 Medborgarförslag - Cykelbana mellan Enköping och Korsbacken Kommunstyrelsen
KS2022/57 2022-02-17 Medborgarförslag - Återvinningsstation i Bredsand Tekniska nämnden
KS2021/835 2022-02-17 Medborgarförslag - Belysning vid återvinningsstationen i Grillby Tekniska nämnden
KS2021/832 2022-02-17 Medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark för barn Tekniska nämnden
KS2022/87 2022-02-17 Medborgarförslag - Ändra förskolornas ramtider! Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
KS2022/86 2022-02-17 Medborgarförslag - Ändra förskolans öppettider! Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
KS2022/49 2022-02-17 Medborgarförslag - Bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
KS2022/136 2022-03-22 Medborgarförslag - Duschdraperier i kommunens idrottshallar Upplevelsenämnden
KS2022/168 2022-03-22 Medborgarförslag - Förbättringar av Gånstaspåret Upplevelsenämnden
KS2022/265 2022-04-25 Medborgarförslag - Avveckla samtlig äldre prickad mark ur detaljplanen Kommunstyrelsen
KS2022/305 2022-04-25 Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i stan Upplevelsenämnden
KS2022/262 2022-04-25 Medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt Tekniska nämnden
KS2022/348 2022-04-25 Medborgarförslag - Förbättringar Pepparotsbadet Upplevelsenämnden
KS2022/310 2022-04-25 Medborgarförslag - Hundrastgård i Drömparken Tekniska nämnden
KS2022/292 2022-04-25 Medborgarförslag - Återanvändning av spång över Dyarna Tekniska nämnden
KS2022/311 2022-04-25 Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket Upplevelsenämnden
KS2022/216 2022-04-25 Medborgarförslag - Konst i centrala Enköping Upplevelsenämnden
KS2022/240 2022-04-25 Medborgarförslag - Byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen Miljö- och byggnadsnämnden
KS2022/203 2022-05-24 Medborgarförslag - Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor! Socialnämnden
KS2022/494 2022-06-28 Medborgarförslag - Lekplats på innergården till Torggatan 39 Kommunstyrelsen
KS2022/517 2022-06-28 Medborgarförslag - Mindre ombyggnad av boulebanor vid Baldersvägen i Örsundsbro Upplevelsenämnden



Ärendenummer Beslutsdatum Ärendemening
KS2021/428 2021-06-22 Motion - Bevara muséet i Rådhuset!
KS2020/704 2021-10-26 Motion - Folkets hus i Fjärdhundra
KS2021/723 2021-10-27 Motion - Sluta använda kundbegreppet
KS2021/876 2021-12-17 Motion - Se över Socialnämndens budget
KS2021/837 2021-12-17 Motion - Föreningarnas Hus
KS2022/148 2022-02-17 Motion - stöd Bacho Museum
KS2020/731 2022-03-22 Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
KS2022/195 2022-03-22 Motion - kommunala politikerdagar (SD)
KS2022/194 2022-03-22 Motion - avskaffade av internfakturering (SD)
KS2022/363 2022-04-25 Motion - Återanvändningsgalleria i Enköping
KS2022/306 2022-04-25 Motion - Återinrätta vägbidraget!
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