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Ej tjänstgörande ersättare Magnus Hellmark (C) 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
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Jesper Englundh (S) 
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Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Åsa Andersson (S) 
Sven Jansson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare 
Eleonora Stålenhag (M), tjänstgörande ersättare 
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Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare 
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Alija Abdijevic (S) och Jan Fredriksson (C) utses till protokolljusterare, med Ingvar 
Magnusson (NE) som reserv. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2018/634 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsens beslut från den 27 januari 2021 att utse Fredrika Hovberg (SD) till 
ny ersättare efter avgångna ersättaren Fredrick Mistenius (SD) anmäls och läggs 
till handlingarna. 

__________  



 Protokoll  8 (40) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4 Ärendenummer KS2020/563 

Medborgarförslag - Ompröva det nya 
parkeringssystemet 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 13 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ompröva det nya 
parkeringssystemet 

 
 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2020/815 

Medborgarförslag - Bana för discgolf på Korsängsfältet 
i Enköping 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om bana för discgolf på Korsängsfältet i Enköping har 
inkommit den 3 december 2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2020/827 

Medborgarförslag - Haga till Enögla 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bussa barn från Haga till Enöglaskolan har inkommit 
den 7 december 2021.  

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2020/841 

Medborgarförslag - Lekparker 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om lekparker har inkommit den 15 februari 2021.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2020/826 

Medborgarförslag - Samma trafikregler i hela 
innerstaden efter kl 22:00 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om samma trafikregler i hela innerstaden efter 22:00 har 
inkommit den 7 december 2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   



 Protokoll  13 (40) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 9 Ärendenummer KS2020/825 

Medborgarförslag - Gång/cykelbro över Hagahåle 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om gång/cykelbro över Hagahåle har inkommit den 6 december 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2020/878 

Medborgarförslag - Grillplatser 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om grillplatser har inkommit den 12 december 2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2020/877 

Medborgarförslag - Fastighets användning 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om fastighets användning har inkommit den 27 december 
2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2021/1 

Medborgarförslag - Adressändring 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om adressändring har inkommit den 4 januari 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2021/64 

Medborgarförslag - Bygg padelbanor på gamla 
tennisbanor 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om att bygga padelbanor på gamla tennisbanor har inkommit den 25 
januari 2021.  

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2021/13 

Medborgarförslag - Skydd mot att barnen åker rakt ut 
på vägen i pulkabacken på Ängsvägen i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om skydd mot att barnen åker rakt ut på vägen i pulkabacken 
på Ängsvägen i Grillby har inkommit den 10 januari 2021.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2021/52 

Medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om belysning i pulkabacke i Grillby har inkommit den 21 
januari 2021.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2020/777 

Medborgarförslag - Belysning hundrastgården 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om belysning hundrastgården har inkommit den 11 
november 2020.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
Förslagsställare, för kännedom  
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2021/109 

Interpellation till EMAB:s ordförande Ingvar Smedlund 
om hans ansvar för ENA energis utveckling och 
framtid inom kommunen samt säkring av kollektivets 
värmeförsörjning 

Beslut 
Interpellationen får ställas.  

Beskrivning av ärendet 
En Interpellation ställd till EMAB:s ordförande Ingvar Smedlund (M), bland annat 
om om hans ansvar för ENA energis utveckling och framtid inom kommunen, har 
inkommit från Hans Olsson (S) den 11 februari 2021.   

__________  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2019/858 

Svar på motion om hemvändande IS- terrorister 

Beslut 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD), Benjamin Albertsson (SD), 
Tommy Henriksson (SD), Angelica Bergfeldt (SD), Barbara Ciolek (SD), Ronny 
Holmberg (SD) och Jessica Lovéus (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Enköping har inkommit med en motion där de vill att 
kommunfullmäktige bland annat ska besluta om att återvändande IS-terrorister inte 
är välkomna i Enköpings kommun. 

De menar att de genom sina handlingar har vänt sig bort från det fria och 
demokratiska samhället och därmed inte ska ta del av samhällets skattepengar 
genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildningar eller bostäder. De ska inte 
erhålla stöd av kommunen i någon form.  

Ärendet har skickats på remiss till socialnämnden som inkom med sitt yttrande den 
27 mars 2020.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar socialnämndens bedömning att det genom att 
anta motionen vore att gå emot Sveriges grundlag, kommunallagen och 
socialtjänstlagen.  

Förvaltningen kan konstatera att motsvarande motion från SD avslagits på 
liknande grunder i ett flertal andra kommuner som exempelvis Alingsås, Strängnäs, 
Västerås, Växjö, Oskarshamn, Hedemora och Östhammar.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 26 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen 

Jenny Gavelin (L), Magnus Ahlkvist (V), Anders Wikman (NE), Linda Johansson 
(S), Peter Book (M), Monica Hallgren (C) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett yrkande om bifall till motionen från Anders 
Lindén (SD) samt ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag till 
motionen från Jenny Gavelin (L) med flera. 

Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut ställs mot avslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
Ordförande låter kommunfullmäktige ta ställning till förslagen och finner att man 
bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut och därmed avslagit motionen. 

__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2019/308 

Svar på ledamotsinitiativ - Skydd för kommunens 
invånare mot stridserfarna terrorister 

Beslut 
1. Följande beslutspunkter antas:  

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

- Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda om rätt förutsättningar 
finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping som beskrivs i 
utredningsrapporten. 

2. Följande beslutspunkt återremitteras:  

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

Särskilda yttranden 
Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Sverigedemokraternas initiativärende är, som så ofta, en medveten strategi från 
SD att ställa olika etniska grupper mot varandra.  SD’s föreställning att Enköping 
behöver ”minska sin attraktivitet för terrorister” är verklighetsfrämmande. Mot den 
bakgrunden, samt utifrån det faktum att utredningen visar att kommunens olika 
förvaltningar har fungerande rutiner för att identifiera, hantera och utveckla arbetet 
mot ev. risker kring terrorism, yrkar Miljöpartiet avslag på kommunstyrelsens 
förslag." 

Beskrivning av ärendet 
Ett initiativärende har väckts av Anders Lindén (SD) där följande föreslås: 

1. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Enköping ska vara en kommun som 
inte välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för 
bosättning.  
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2. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över 
möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom 
återvändande IS-krigare.  

3. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att socialtjänsten utreder varje fall där 
det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-
krigare.  

Ärendets beredning 

Av rapporten framgår att ärendet beretts i samråd med berörda förvaltningar 
förutom Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Upplevelseförvaltningen, 
samt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Samtliga ser positivt på 
uppdraget.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av punktsatserna i initiativet bedöms punkten 1 ej ha stöd i kommunallagen. 
Punkten 3 bedöms redan omhändertagen genom befintligt arbetssätt av 
socialnämnden. 

Punkten 2 omhändertas redan inom befintliga strukturer i Enköpings kommun, 
dock finns ytterligare åtgärder som kan införas. Bland annat policy för 
lokaluthyrning och säkerställa att rätt förutsättningar finns för de 
trygghetsskapande nätverk som kommunen har och de förvaltningar som deltar i 
dessa.  

I och med dessa förslag till beslut anses initiativärendet från Anders Lindén (SD) 
besvarat. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
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 utreder om rätt förutsättningar 
finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping som beskrivs i 
utredningsrapporten. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 26 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) och Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Kenneth Hällbom (MP), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S), Sven Jansson 
(S) och Anders Wikman (NE) och Magnus Ahlkvist (V) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar dessutom att skulle kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut så ska punkt två i beslutsförslaget 
återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunledningens 
förslag till beslut i sin helhet från Anders Lindén (SD) med flera samt ett yrkande 
om avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige, 
från Kenneth Hällbom (MP) med flera. Utöver detta finns också ett yrkande från 
Magnus Ahlkvist (V) om återremiss av beslutspunkt två i kommunstyrelsens förslag 
till beslut, i det fall kommunfullmäktige väljer att bifalla förslaget. 
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Ordföranden föreslår en beslutsgång där man först ställer bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag. Skulle kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag ska Magnus Ahlkvists (V) yrkande om återremiss 
prövas. Kommunfullmäktige godkänner belsutsgången. 

Ordförande låter kommunfullmäktig ta ställning och finner att kommunfullmäktige 
valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar "Ja" och den som vill avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner 
beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Staffan Karlsson (M) X   

Eleonora Stålenhag M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Krister Larsson (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M)   X 

Ulrika Ornbrant (C) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Monica Hallgren (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   
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Jenny Gavelin (L) X   

Inger Bertilsdotter (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Henrik Lindberg (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Ros-Marie Bålöw (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Sven Jansson (S)  X  

Alija Abdijevic (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Agneta von Schoting (NE)  X  

Johnny Karlsson (NE)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)   X 

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Benjamin Albertsson (SD) X   
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Tommy Henriksson (SD) X   

Barbara Ciolek (SD) X   

Ronny Holmberg (SD) X   

Angelika Bergfeldt (SD) X   

Jessica Lovéus (SD) X   

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande   X 

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande   X 

Rolf Carlsson (S), ordförande  X  

SUMMA 26 21 4 

 

Därmed har kommunfullmäktige valt att bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång, fortsättning 
Eftersom kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i 
sin helhet får kommunfullmäktige ta ställning till Magnus Ahlkvist (V) yrkande om 
återremiss av beslutspunkt två. Ordförande låter kommunfullmäktige ta ställning 
och finner att man avslagit Magnus Ahlkvists (V) återremissyrkande. 

Omröstning  
Omröstning begärs. 

Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att den som vill att beslutspunkt 
två avgörs idag, och därmed avslå Magnus Ahlkvists (V) yrkande om återremiss, 
röstar "Ja" och de som vill att beslutspunkt två återremitteras röstar "Nej". 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Staffan Karlsson (M) X   

Eleonora Stålenhag M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Krister Larsson (M) X   
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Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M)   X 

Ulrika Ornbrant (C) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Monica Hallgren (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Inger Bertilsdotter (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Henrik Lindberg (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S)  X  

Ros-Marie Bålöw (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Sven Jansson (S)  X  

Alija Abdijevic (S)  X  

Marie Ekberg (S) X   
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Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Benjamin Albertsson (SD) X   

Tommy Henriksson (SD) X   

Barbara Ciolek (SD) X   

Ronny Holmberg (SD) X   

Angelika Bergfeldt (SD) X   

Jessica Lovéus (SD) X   

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande X   

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande   X 
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Eftersom mer än en tredjedel men mindre än hälften röstat för återremiss har 
fullmäktige med en minoritet valt att återremittera beslutspunkt två i enlighet med 
Magnus Ahlkvists (V) yrkande.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd  
  
   



 Protokoll  32 (40) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 20 Ärendenummer KS2021/8 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens kris- 
och katastrofberedskap kopplat till el- och 
vattenförsörjning 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
En revisionsrapport om granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap 
kopplat till el- och vattenförsörjning har inkommit den 7 januari 2021.  

__________  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2021/9 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
En revisionsrapport om granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter 
och attest samt leverantörsregister och leverantörsutbetalningar har inkommit den 
7 januari 2021.  

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer KS2020/794 

Nämndernas årsplaner 2021 

Beslut 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt den styrmodell som beslutades den 9 december 2019 (KS2019/744) ska 
nämnderna ta fram en årsplan som ett komplement till nämndernas långsiktiga 
planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina årsplaner senast december 
2020 och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan senast januari 2021. 

Samtliga nämnder kommer att fastställa sina årsplaner innan årsskiftet. 
Kommunstyrelsen fastställer sin årsplan 26 januari 2020. Årsplanerna anmäls till 
kommunfullmäktige som ett informationsärende. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. 
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå 
de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och 
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker. Årsplanerna är 
upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och innehåll. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 26 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2020/848 

Revidering av taxa enligt livsmedelslagen 2021 

Beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 

- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 
procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

Beskrivning av ärendet 
Miljö-och byggnadsnämnden har inlämnat ett förslag om revidering av miljö- och 
byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och handläggning enligt 
livsmedelslagstiftningen. Förslag till beslut grundas på förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare haft mandat att besluta om justering av 
timavgifter med PKV inför nästkommande år för taxan om offentlig kontroll av 
livsmedel. Vid senaste revideringen av taxan den 12 december 2019 saknades 
denna paragraf och mandatet försvann därmed varför den nu tas upp som förslag 
till beslut inför 2021 års taxor. 

Ekonomichef Hans Nyström redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 

- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 



 Protokoll  36 (40) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
 
- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 

- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 
procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 26 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 

- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 
procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

__________  
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Paragraf 24  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Upplevelsenämndens beslut från den 10 december 2020, Svar på 
medborgarförslag - Skapa tillgänglighet för draghundsträning vid belyst 
motionsspår, KS2020/213 

- Tekniska nämndens beslut från den 16 december 2020, Svar på 
medborgarförslag - Sammankoppla arbetet med cykelväg till Haga med utbyggt 
bussnät, KS2020/259 

- Tekniska nämndens beslut från den 16 december 2020, Svar på 
medborgarförslag - Stäng av Källgatan och torget för trafik, KS2020/469 

- Tekniska nämndens beslut från den 16 december 2020, Svar på 
medborgarförslag - Gratis parkering i Enköping, KS2020/554 

__________  
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Mats Petterssons (SD) avsägelse av uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i 
upplevelsenämnden.   
 
Susanna Gerhards (C) uppdrag som ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Peter Books (M) uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Timo Saukillas (S) avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden.  
 
Hans Lövlings (S) avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Vård- och omsorgsnämnden, till och med 31 december 2022  
 
Ledamot Lise-Lotte Gustavsson (SD)   
  efter Mats Pettersson (SD)  
 
Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare Alice Elisabeth Fors Jansson (SD) 
  efter Mats Pettersson (SD)   
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 
2022 
 
Ledamot Kenneth Löthegård  (C)  
  efter Susanna Gerhard (C)  
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Nämndeman, till och med 31 december 2023 
 
  Bengt Morén  
  efter Elizabeth Anzén 
 
Kommunstyrelsen, till och med 31 oktober 2022 
   
Ersättare  Staffan Karlsson (M)  
  efter Peter Book (M)  
 
Tekniska nämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ledamot Hans Lövling (S)  
  efter Timo Saukilla (S)  
 
Ersättare  Timo Saukilla (S)  
  efter Hans Lövling (S)   

Beskrivning av ärendet 
Susanna Gerhard (C) har den 14 december 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Mats Pettersson (SD) har den 17 december 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden samt ersättare i upplevelsenämnden. 

Peter Book  (M) har den 10 februari 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Timo Saukilla (S) har den 15 februari 2021 inkommit med en avsägelse av sitt 
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. 

Hans Lövlings (S) har den 15 februari 2021 inkommit med en avsägelse av sitt 
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. 

__________ 
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