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Paragraf 156 Ärendenummer KS2021/428 

Svar på motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen ska berederas ytterligare, 
 

2. motionen skickas till upplevelsenämnden för beredning, 
 

3. motionen ska besvaras senast den 2023-04-30.  

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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-26 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14 
Motion, bevara muséet i Rådhuset, socialdemokraterna, 2021-06-14 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen ska berederas ytterligare, 
2. motionen skickas till upplevelsenämnden för beredning, 
3. motionen ska besvaras senast den 2023-04-30.  

Ärendet 

Bakgrund 
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. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
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.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-26 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14 
Motion, bevara muséet i Rådhuset, socialdemokraterna, 2021-06-14 
 
 
 
 
Hannu Högberg  
tf kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Jesper Englundh, Socialdemokraterna  
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Paragraf 87 Ärendenummer KS2021/428 

Motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Jesper Englundh (S) har den 1 juni 2021 inkommit med en motion där följande 
yrkanden lämnas: 

Att kommunens museum ska fortsätta ha sin verksamhet förlagd till Rådhuset. 

  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 



 
 

Motion till kommunfullmääktige i Enkoä ping 
 

 

Bevara muséet i Rådhuset! 
 

I Räådhuset som ää r en äv de fäå  beväräde byggnädernä ifräån Enkoä pings historiä säå  

äå terfinns idäg ett etäblerät och omtyckt kommunält museum.  Ett museum som ger en 

brä bild oä ver Enkoä pings läångä och innehäå llsrikä historiä.  

Verksämheten som ää r änpässäd efter lokälernäs unikä utformning goä r byggnäden 

speciell och bäåde besoä käre och kommunmedlemmär ges tillträädde till dettä speciellä 

hus. Ett hus som i sig sjää lvt kän änses värä en del äv museets utstää llningär.  

Upplevelsenäämnden här 25 mäj 2021 beslutät ätt museets verksämhet skä flyttä ifräån 

Räådhuset ner till Kulturhus Joär. En säådän flytt äv museets verksämhet skulle minskä 

äntälet utstää llningsytor och träängä bort ännän säå  viktig kulturell verksämhet som 

behoä vs i en vää xände kommun som Enkoä ping.    

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 

- Att kommunens museum skä fortsää ttä hä sin verksämhet foä rlägd till Räådhuset. 

 

Jesper Englundh (S) 

14 juni 2021 
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