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Paragraf 45  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs. Staffan Karlsson (M) och Hans Olsson (S) utses till att justera 
protokollet med Ulrika Ornbrant (C) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 46  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av en motion från Sverigedemokraterna 
om en återanvändningsgalleria i Enköping, § 70.  

__________  
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Paragraf 47 Ärendenummer KS2022/319 

Enkel fråga med anledning av våra äldres 
förutsättningar för en aktiv fritid 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågestunden förklaras avslutad.  

Sammanfattning 
Jesper Englundh (S) har den 6 april 2022 ställt en enkel fråga med anledning av de 
äldres förutsättningar för en aktiv fritid i och med att det äldre blir av med lokaler för 
sin fritidsverksamhet till vård- och omsorgsnämndens ordförande Bitte Myrsell (M).  

Bitte Myrsell (M) svarar att hon ska träffa de äldre under morgondagen och svarar 
då på frågan hur lokalfrågan ska kunna tillgodoses.  

Jesper Englundh (S) och Bitte Myrsell (M) håller ytterligare ett anförande var.  

Beslutsunderlag 
Enkel fråga, Jesper Englundh (S), 2022-04-06 

__________  
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Paragraf 48 Ärendenummer KS2022/320 

Enkel fråga om dialog angående ny luftledning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågestunden förklaras avslutad.  

Sammanfattning 
Johan Engwall (S) har den 6 april 2022 ställt en enkel fråga om att kommunen ska 
verka för att gräva ner den nya planerade ledningen mellan Hamra i Uppland till 
Munga i Västmanland till PLEX-ordförande Ulrika Ornbrant (C).  

Ulrika Ornbrant (C) svarar att PLEX inte har ansvaret för om luftledningen ska 
grävas ner eller inte, men ska jobba för att möjliggöra för att detaljplanerna ska 
kunna tillgodose detta.  

Johan Engwall (S) och Ulrika Ornbrant (C) håller ytterligare ett anförande var.  

Beslutsunderlag 
Enkel fråga, Johan Engwall (S), 2022-04-06 

__________  
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Paragraf 49 Ärendenummer KS2022/312 

Interpellationsdebatt, angående införande av mobila 
träffpunkter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.  

Sammanfattning 
Solweig Sundblad (S) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Bitte Myrsell (M) angående hur ordförande ställer sig till förslaget att 
införa mobila träffpunkter. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas.  

Bitte Myrsell (M) lämnar svar på den ställda interpellationen och redogör för svaret.  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Solweig Sundblad (S), 2022-04-04 
Interpellationssvar, Bitte Myrsell (M), 2022-04-19 

__________  
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Paragraf 50 Ärendenummer KS2022/306 

Motion - återinrätta vägbidraget (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Hans Olsson (S) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Det kommunala bidraget för de enskilda vägarna som täcks av statsbidrag från 
Trafikverket återinförs med 15 procent av kostanden.  

- Det kommunala bidraget för enskilda vägar utan statsbidrag höjs från nuvarande 
3,20 kronor till 6,40 kronor per meter väg och år.  

Beslutsunderlag 
Motion, Hans Olsson (S), 2022-04-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 51 Ärendenummer KS2022/216 

Medborgarförslag - Konst i centrala Enköping 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om konst i centrala Enköping har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Göran Valdemar Ludvig Lacksell, 2022-03-08 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 52 Ärendenummer KS2022/240 

Medborgarförslag - Byta namnen Ryssbo och 
Ryssbovägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Anne-Kristin Føsker, 2022-03-14 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd  



 Protokoll  12 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 53 Ärendenummer KS2022/262 

Medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk 
Gröngarn runt 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om parkbänkar på promenadstråk Gröngarn runt har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Carina Sundström, 2022-03-16 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 54 Ärendenummer KS2022/265 

Medborgarförslag - Avveckla samtlig äldre prickad 
mark ur detaljplanerna 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att avveckla samtlig äldre prickad mark ut detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Johan Boström, 2022-03-17 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för åtgärd  
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Paragraf 55 Ärendenummer KS2022/292 

Medborgarförslag - Återanvändning av spång över 
Dyarna 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om återanvändning av spång över Dyarna har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Sören Karlsson, 2022-03-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 56 Ärendenummer KS2022/305 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i stan 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om frisbeegolfbana i stan har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Jesper Asplund, 2022-03-31 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2022/310 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Drömparken 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om hundrastgård i Drömparken har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Annika Bjernér Ekman, 2022-04-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 58 Ärendenummer KS2022/311 

Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på Ågatan vid 
biblioteket 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Lennart Torstensson, 2022-04-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 59 Ärendenummer KS2022/348 

Medborgarförslag - Förbättringar Pepparotsbadet 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om förbättringar i Pepparotsbadet har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Anders Eriksson, 2022-04-07 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2022/272 

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden för beredning.  

Sammanfattning 
Ordförande i kommunrevisionen Tony Forsberg (S) föredrar ärendet där 
revisorerna har inkommit med en revisionsrapport angående en granskning av 
ekonomistyrning.  

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 ekonomistyrning, 2022-02-21 
Revisionsrapport, februari 2022 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd  
Socialnämnden, för åtgärd 
Kommunrevisionen, för kännedom  
  



 Protokoll  20 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 61 Ärendenummer KS2022/308 

Revisionsrapport - Beläggningsarbeten i Enköpings 
kommun under år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten skickas till tekniska nämnden för beredning.  

Sammanfattning 
Ordförande i kommunrevisionen Tony Forsberg (S) föredrar ärendet där 
revisorerna har inkommit med en revisionsrapport angående beläggningsarbeten i 
Enköpings kommun under år 2021.  

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 beläggningsarbeten, 2022-03-21 
Revisionsrapport, februari 2022 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Kommunrevisionen, för kännedom   
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2021/916 

Begäran om utökad budget 2022 till socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. avslå socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner 
kronor för 2022.  

2. ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad 
budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är 
färdigställd. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Mats Keijser (S), Solweig Sundblad 
(S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), 
Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S), Johan Engwall (S) och Ros-Marie Bålöw (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandet.  

Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Kim Jämsä (NE), Marin Ancons 
(NE), Thomas Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Magnus Ahlqvist (V) och Lawrence Bishop (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om 
utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). I ärendet 
beskrivs bakgrunden till begäran och konsekvenserna om nämnden inte tilldelas 
en ökad budgetram. Eftersom begäran överstiger 25 prisbasbelopp ankommer det 
på kommunfullmäktige att besluta om den. 

Som beskrivs i socialnämndens ärende har förvaltningen sedan 2019 arbetat med 
att minska den externt köpta vården (externa volymer) för att istället erbjuda 
insatser inom den egna vården (interna volymer), vilket bedöms som mer 
kostnadseffektivt. 

I kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år 
baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De 
interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett 
genom äskande av så kallade strukturkostnader, det vill säga personella tjänster. 
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Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut 
för antalet ökade interna volymer sedan 2019. 

Ett avslag på socialnämndens begäran sker i väntan på att socialnämnden gör en 
kartläggning och analys av antalet interna volymerna och kostnad per intern volym. 
För närvarande är det svårt att ta ställning till socialnämndens begäran om utökad 
budget då underlagen är ofullständiga. Denna utredning påverkar inte bara budget 
2022 utan även budget för kommande år.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 66 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 44 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 
Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-20, § 337 
Socialförvaltningens missiv, SN2021/51, 2021-12-20 

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

Anders Wikman (NE) yrkar i första hand att socialnämndens budget för 2022 
utökas med 9,3 miljoner kronor samt att resultat och resultatmål i kommunens 
budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.  

I andra hand yrkar Anders Wikman (NE) att socialnämnden får överskrida sin 
budget 2022 med samma belopp, det vill säga med 9,3 miljoner samt att resultat 
och resultatmål i kommunens budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.  

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

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkanden.  

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta varje punkt för sig och finner att 
kommunfullmäktige hanterar ärendet så.  

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag gällande punkt ett eller enligt Anders Wikmans (NE) förstahandsyrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs och ska genomföras.  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans första-
hands yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Bitte Myrsell (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Märta Wässman (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M) X   

Staffan Karlsson (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C)  X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Jenny Gavelin (L)  X   

Svante Forslund (L) X   

Henrik Lindberg (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Tomas Rådqvist (MP) X   

Jesper Englundh (S)   X  

Linda Johansson (S)   X  
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Matz Keijser (S)   X  

Solweig Sundblad (S)   X  

Sverre Ahlbom (S)   X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Alija Abdijevic (S)   X  

Johan Engwall (S)   X  

Ros-Marie Bålöw (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Martin Ancons (NE)  X  

Thomas Ekblom (NE)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlqvist (V)  X  

Lawrence Bishop (V)  X  

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Benjamin Albertsson (SD) X   

Lars Jansson (SD) X   

Alice Fors Jansson (SD) X   

Angelika Bergfeldt (SD) X   

Barbara Ciolek (SD) X   

Ronny Holmberg (SD) X   

Oscar Widman (M) X   

Eleonora Stålenhag (M) X   
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Rolf Carlsson (S)   X 

Antal: 31 19 1 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut gällande punkt ett.  

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Anders 
Wikmans (NE) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enligt kommunstyrelsens 
förslag gällande punkt två och finner att kommunfullmäktige beslutar så.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden  
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Paragraf 63 Ärendenummer KS2022/131 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord 
innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är 
bokade av föreningar. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020-2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens. 

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också utifrån de restriktioner som varit och 
som hindrat civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut den 14 juni 2022, § 92, om att ta 
bort avbokningsavgifterna för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021. 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget att avbokningsavgiften för 
lokaler och anläggningar tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022, 
utifrån att förslaget bidrar till civilsamhällets återhämtning både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 45 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16 
Protokoll, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 17 

Yrkanden 
Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom  
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2021/912 

Nämndernas årsplan 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna.  

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. 

Årsplanerna för nämnderna presenteras och diskuteras under sammanträdet.  

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 
Internkontrollplan, miljö- och byggnadsnämnden, 2022 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 186 
Årsplan, socialnämnden, 2021-12-21 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 140 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 141 
Internkontrollplan, tekniska nämnden, 2022 
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 
Plan för intern kontroll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 115 
Årsplan, vård- och omsorgsnämnden, 2021-02-17 
Årsplan, kommunstyrelsen, 2022 
Årsplan, valnämnden, 2022-02-17  
Reviderad årsplan, vård- och omsorgsnämnden, 2022 
__________  
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Paragraf 65 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterade den 8 mars 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktige arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde 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 8 mars 2022 sammanställt en lista över ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag (bilaga ett och två). Listan omfattar 
nio motioner och 54 medborgarförslag. Två av motionerna är äldre än ett år, övriga 
befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är 
nio äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen.  

Nedan redogörs status för dessa ärenden:  

• KS 2018/776, Motion, Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten. Ärendet 
har skickats till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• KS 2020/589, Motion, Aktivera plan B för Stattgropen. Ärendet har skickats 
till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

• KS 2020/468, Medborgarförslag, Vad gör vi med platsen kommunhuset 
står på? Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• KS 2020/548, Medborgarförslag, Ny profilering. Medborgarförslaget har 
skickats till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
kommunledningsförvaltningen.  

• KS 2020/688, Medborgarförslag, Sänkt ålder för 
minnesgåva. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen.  
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• KS 2020/877, Medborgarförslag, Fastighets användning. 
Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för hantering och 
bereds på kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2020/777, Medborgarförslag, Belysning hundrastgård. 
Medborgarförslaget har skickats till tekniska nämnden för hantering.  

• KS 2021/112, Medborgarförslag, Se till att det finns stämpelur för 
personalen på städ. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen 
för hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2021/106, Medborgarförslag, Rabatt på parkering i centrum för dom 
som är anställda hos Enköpings kommun. Medborgarförslaget har skickats 
till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2021/179, Medborgarförslag, Hundrastgård i 
Grillby. Medborgarförslaget har skickats till tekniska nämnden för 
hantering.  

• KS 2021/100, Medborgarförslag, Texta kommunfullmäktiges 
webbsändningar. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 54 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Bilaga 1, motioner som ej besvarats inom ett år 
Bilaga 2, medborgarförslag som ej besvarats inom ett år 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom  
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Paragraf 66 Ärendenummer KS2021/414 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.   

Sammanfattning 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom tre månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. Redovisningen avser beslut fattade till och med den 30 juni och 
som inte verkställts senast 30 september 2021. I redovisningen ska också framgå 
beslut som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott 
kan orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av 
att det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag.  

Vård- och omsorgsnämnden har den 29 november 2021 inkommit med skrivelser i 
ärendet. Av skrivelserna framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar 
också på fyra beslut som avser brott i verkställighet. Dessa avser boendestöd, 
sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL. Av skrivelserna framgår 
också att det inom LSS är 35 beslut som inte verkställts inom tidsramen. 21 av 
dessa är avser avbrott i verkställighet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 55 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden 2021-11-17, § 104 
Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsförvaltningen, 2021-05-05 
Bilaga 1, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
Bilaga 2, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer  
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Paragraf 67 Ärendenummer KS2022/16 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader.  
 
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet.  
 
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 
särskild avgift. 

Socialnämnden har åtta icke verkställda beslut att rapportera. Det är åtta beslut 
BoU Intern öppenvård beviljas 4:1, som ej verkställts. Besluten fattades den 13 juli 
2021 (avser 6 barn), 13 september 2021 (avser 1 barn) och den 30 september 
2021 (avser ett barn).  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 56 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-01-24, § 6 
Rapport, icke verkställda kvartal 4 2021 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer  
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden och avsägelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande avsägelser godkänns:  

- Marja-Leena Tiitinens (KD) avsägelse som borgerlig begravningsförrättare. 
- Adrian Romignollo (C) avsägelse som ersättare i upplevelsenämnden.  
- Vassilios Ikonomidis (M) avsägelse som ersättare i socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-14 
Avsägelse, Marja-Leena Tiitinens, 2022-04-04 
Avsägelse, Adrian Romignollo, 2022-03-21 
Avsägelse, Vassilios Ikonomidis, 2022-03-30 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
KLF Löneservice, för åtgärd 
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Paragraf 69 Ärendenummer KS2022/20 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
och som bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Svar på medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela 
bredsandsområdet, kommunstyrelsens, 2022-03-22, § 60 

- Svar på medborgarförslag – Söderleden, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 
61 

- Svar på medborgarförslag – Ny väg från Bredsandsvägen till 
Boglösarondellen, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 62 

- Byte av nämnd, medborgarförslag om centrumnära aktivitetspark för barn, 
fattat av Rolf Carlsson, 2022-02-28 

- Svar på medborgarförslag – Hundrastgård i Grillby, tekniska nämnden 
2022-03-16, § 33 

- Svar på medborgarförslag – Sittbänkar, papperskorgar, upprustning i 
hamnen, tekniska nämnden, 2022-03-16, § 31 

- Svar på medborgarförslag – Övergångsställe, tekniska nämnden, 2022-03-
16, § 30 

- Svar på medborgarförslag – P-skiva Gröngarn, tekniska nämnden, 2022-
03-16, § 29 

- Länsstyrelsen inspektionsrapport av Överförmyndarnämnden för Uppsala 
län, 2021-10-26 

__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer KS2022/363 

Motion - återanvändningsgalleria i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

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

- Kommunen utreder möjligheten av en "återanvändningsgalleria" enligt modell 
"Retuna" 

- Kommunen utreder möjligheten att tillhandahålla och eventuellt subventionera en 
lokal för ändamålet.  

Beslutsunderlag 
Motion, återanvändningsgalleria, 2022-04-14 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
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