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Paragraf 171  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marie Ekberg (S) och Magnus Hellmark (C) till att justera 

protokollet med Staffan Karlsson (M) som ersättare.   
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Paragraf 172  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föredragningslistan godkänns.  
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Paragraf 173 Ärendenummer KS2021/844 

Interpellation från Nystart Enköping  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Sammanfattning 

Ingvar Magnusson (NE) har inkommit med en interpellation ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) med titeln Varför det är så senfärdig 

hantering av lokalfråga?   

 

Interpellationsdebatten sker på kommande kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Interpellation, Ingvar Magnusson (NE), 2021-11-29 

Interpellationssvar, Peter Book (M), 2021-12-07 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ingvar Magnusson (NE) 

Peter Book (M)  
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Paragraf 174 Ärendenummer KS2021/876 

Motion - Se över Socialnämndens budget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 

Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny 

Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har inkommit med en motion.  

Motionärerna föreslår att:  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå en budget för 

Socialnämnden som motsvarar 2022 års verksamhet utifrån det underlag som 

dess förvaltning arbetat med att ta fram. 

Beslutsunderlag 

Motion, se över socialnämndens budget, 2021-12-02 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 175 Ärendenummer KS2021/837 

Motion - Föreningarnas Hus! 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning  

Jesper Englundh (S) har inkommit med en motion.  

Motionären föreslår att:  

Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna för att tas i anspråk 

av föreningslivet till ett "Föreningens hus".  

Beslutsunderlag 

Motion, Föreningarnas hus, 2021-11-25 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   



 Protokoll  9 (38) 

Sammanträdesdatum  

2021-12-13  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 176 Ärendenummer KS2021/873 

Medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 

idéburna sektorn och tillskapa sådana har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2021-12-02 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 177 Ärendenummer KS2021/742 

Försäljning av Åsundagården 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2 

som trygghetsboende. 

 

2. Kostnader för en beräknad nedskrivning av tillgången finansieras genom en 

tillfällig omfördelning av budget 2021 med 6,5 miljoner kronor från centrala poster 

på finansförvaltningen till tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal 

regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden (VON 2020/106) att 

avveckla vård- och omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning 

inte är optimal för verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen har även 

framfört att de klarar av att tillhandahålla platser i andra vård- och 

omsorgsboenden fram till 2025. Övriga förvaltningar har ej behov av lokalen. 

 

I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett 

politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB för att 

skapa ett trygghetsboende. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom en fastighetsförmedling genomfört två 

värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra om 

fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2. 

 

Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna 

lokalbank med cirka 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har 

en bostadsyta om cirka 1 065 kvadratmeter och lokalyta på cirka 1 967 

kvadratmeter. Byggnaden har god teknisk status och är väl underhållen enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två 

våningar och för ”allmänt ändamål”. 

 

En beräknad kostnad för nedskrivning av tillgången som uppstår vid försäljningen 

finansieras genom att 6,5 miljoner kronor omfördelas tillfälligt från centrala poster 

på finansförvaltningen till tekniska nämnden. Inom centrala poster finns utrymme i 



 Protokoll  11 (38) 

Sammanträdesdatum  

2021-12-13  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

budgeten att omfördela då kostnaderna för upplåning bedöms bli lägre än 

beräknat. Det beror framförallt på färre investeringar i kombination med en lägre 

räntenivå än budgeterat. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen har samarbetat för att ta fram förutsättningar att genomföra 

en försäljning av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett 

internbud på 15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till 

trygghetsboende. 

 

Ärendet har hanterats i tekniska nämnden 20 oktober 2021 § 103, KS2021/742. 

Yrkanden 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01 

Bilaga 1: Värdering Åsundagården, 2021-01-11 

Bilaga 2: Värdering Åsundagården, 2021-09-15 

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 103 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden  
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Paragraf 178 Ärendenummer KS2021/408 

Försäljning av fastigheten på Rådmansgatan 1 A-B och 
Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att sälja 

Rådmansgatan 1 A-B och Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1. 

Reservationer 

Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag.  

Sammanfattning  

Byggnaderna på fastigheten Centrum 21:1 består av flerfamiljshus och inrymmer 

totalt tolv stycken bostadslägenheter. Lägenheterna hyrs till största del av 

privatpersoner som fått besittningsrätt till lägenheterna och en mindre andel hyrs ut 

via socialtjänsten. Byggnadernas skick är dåligt och ett större renoveringsbehov 

föreligger i närtid. 

 

Fastighetsfakta: 

- Enköpings kommun äger fastigheten och förvaltas av fastighetsavdelningen. 

- Värdering av fastigheten uppgår till 7 miljoner kronor. 

- Bostadsyta: cirka 650 kvadratmeter. 

- Tomtarea: 996 kvadratmeter. - Driftskostnad: cirka 0,8 miljoner kronor/år. 

- Bokförda värden: 2,6 miljoner kronor. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk Fastighetsförmedling 

genomfört en värdering och fastighetens värde är bedömd till 7 miljoner kronor 

(bilaga 1). 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt om fastigheten går att förädla 

genom en ny detaljplan men har konstaterat att den begränsade markytan inte gör 

det möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har frågat övriga förvaltningar om det 

finns ett intresse att hyra fastigheten eller om det finns något incitament för att inte 

sälja fastigheten. Inget intresse har inkommit (bilaga 2-3). 

 

Ett högre bud än 10 miljoner kronor har inkommit i försäljningsprocess. I 
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kommunens delegationsordning ska beslut tas i kommunfullmäktige om summa för 

försäljning överstiger detta värde. 

Yrkanden 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  

 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg: att tekniska nämnden får i uppdrag  

att informera fullmäktige om nämndens rutiner i samband med försäljning av 

fastigheter, såväl generellt som hur remisshanteringen hanterats i det här fallet.    

 

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

 

Peter Book (M) yrkar avslag på Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.  

 

Anders Lindén (SD) yrkar avslag på Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.  

 

Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till  

Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordförande frågor om kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Wikmans (NE) 

tilläggsyrkande eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 215 

Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2021-11-11 

Bilaga 1: Värdering centrum 21–1 

Bilaga 2: Remissutskick Rådmansgatan 1 A-B Kryddgården 13 
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Bilaga 3: Sammanställning remissrunda 

Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2021-05-10 § 57 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden   
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Paragraf 179 Ärendenummer KS2021/583 

Förändrad budget år 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Budgeten för 2022 revideras genom att skatteintäkter höjs med 29,1 miljoner 

kronor, från 2 286,3 miljoner kronor till 2 315,4 miljoner kronor utifrån SKR:s 

senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 21:35).  

 

2. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram 

höjs tillfälligt med 14 miljoner kronor. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Solweig Sundblad (S), Sverre Ahlbom 

(S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S), 

Johan Engwall (S), Ros Mari Bålöw (S), Marie Ekberg (S), Laila Berglind (S), Rolf 

Carlsson (S), Anders Wikman (NE), Agneta von Schoting (NE), Kim Jämsä (NE), 

Martin Ancons (NE), Thomas Ekblom (NE), Magnus Ahlkvist (V), Britta Dalved (V) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Solweig Sundblads (S) yrkande.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fick i samband med ärende KS2021/192 under 

kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 i uppdrag att klargöra vad 

som ingår i intäkter och statsbidrag samt eventuellt föreslå en omfördelning av 

budget till kommunfullmäktige. Detta för att det rådde oklarheter vad som var 

budgeterat och inte från de stimulansmedel som skjutits till av staten för att 

motverka effekterna av den rådande pandemin. I budgetbeslut för 2022 

(KS2021/192) ingick äldreomsorgssatsningen på 18,4 miljoner kronor i vård- och 

omsorgsnämndens budgetram. 

 

Kommunstyrelsen återremitterade ärende gällande förklaring/förtydligande av 

statsbidrag för budgetbeslut 2022 (KS2021/583). Utifrån yrkande ska vård- och 

omsorgsnämnden se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 

2022, vilket framgår av bilaga till ärendet. 

 

Kommunledningsförvaltningen tar inget ställningstagande i vilka områden som 

föranleder till en tilläggsbudget för vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen 

förordar dock att en ökning av budgetramen är tillfällig och är högst 14 miljoner 
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kronor samt att finansieringen sker genom att den senaste 

skatteunderlagprognosen från SKR (2021-09-30) läggs in i budgeten med 29,1 

miljoner kronor. En permanent förändring av vård- och 

omsorgsnämndens budgetram kan därmed ske i ordinarie budgetprocess för 

budget 2023. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR ökar kommunens skatteintäkter 

med 29 miljoner kronor jämfört med den skatteunderlagsprognos som ligger till 

grund för budgetbeslutet för 2022. En ökning av vård- och omsorgsnämndens 

budgetram med 14 miljoner kronor minskar resultatet med motsvarande. 

Återstående 15,1 miljoner kronor ökar resultatet i budgeten 2022 från 75,3 miljoner 

kronor till 90,4 miljoner kronor. 

Yrkanden 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Solweig Sundblad (S) yrkar att attsats två ändras enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att budget för 2022 korrigeras med att 18,4 miljoner 

flyttas ifrån det budgeterade resultatet till Vård och omsorgsnämnden. 

 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.   

 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.  

 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.  

 

Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.  

 

Linda Johansson (S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.  

 

Peter Book (M) yrkar på ändring av kommunstyrelsens förslag till attsats ett med 

anledning av felskrivning av siffror, förslag på ny attsats: Budgeten för 2022 

revideras genom att skatteintäkter höjs med 29,1 miljoner kronor, från 2 286,3 

miljoner kronor till 2 315,4 miljoner kronor utifrån SKR:s senaste 

skatteunderlagsprognos (cirkulär 21:35).  
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Beslutsgång 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till attsats tre blir överflödig då 

det blir en konsekvens av attsats ett och två. Ordförande frågar om 

kommunfullmäktige beslutar att stryka kommunstyrelsens förslag till attsats tre och 

finner att så sker.  

 

Ordförande hanterar först Peter Books (M) ändringsyrkande med anledning av 

felskrivning. Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till attsats ett med Peter Books (M) ändringsyrkande och 

finner att så sker. 

 

Ordförande finner nu att det finns två förslag till attsats två. Kommunstyrelsens 

förslag och Solweig Sundblads (S) yrkande.  

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag till attsats två eller enligt Solweig Sundblads (S) yrkande. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Solweig Sundblads (S) 

yrkande.  

 

Votering begärs och ska genomföras.  

 

Ordförande meddelar voteringsordningen enligt: JA-röst för bifall till Solweig 

Sundblads (S) yrkande, NEJ-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till attsats 

två. 

 
Omröstning  
NEJ-röst: Bitte Myrsell (M), Mats Flodin (M), Peter Book (M), Runa Larsson (M). 

Yvonne Bromée (M), Magnus Johansson (M), Christer Nyström (M), Pernilla 

Åström (M), Staffan Karlsson (M), Oscar Widman (M), Monica Avås (M), Ulrika 

Ornbrant (C), Monica Hallgren (C), Elisabeth Norman (C), Magnus Hellmark (C), 

Urban Wahlberg (C), Jan Fredriksson (C), Jenny Gavelin (L), Svante Forslund (L), 

Bo Reinholdsson (KD), Kristina Eriksson (KD), Kenneth Hällbom (MP), Tomas, 

Rådkvist (MP), Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD), Benjamin 

Albertsson (SD), Barbara Ciolek (SD), Ronny Holmberg (SD), Jessica Lovéus 

(SD), Lars Jansson (SD), Alice Fors Jansson (SD) 

 

JA-röst: Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Solweig Sundblad (S), Sverre 

Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Åsa Andersson (S), Alija 

Abdijevic (S), Johan Engwall (S), Ros Mari Bålöw (S), Marie Ekberg (S) 
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Laila Berglind (S), Rolf Carlsson (S), Anders Wikman (NE), Agneta von Schoting 

(NE), Kim Jämsä (NE), Martin Ancons (NE), Thomas Ekblom (NE), Magnus 

Ahlkvist (V), Britta Dalved (V) 

 

NEJ-röst: 31 

JA-röst: 20 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

till attsats två.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 220 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-15 

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 26 

Bilaga, daterad 2021-11-08 

 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Vård- och omsorgsnämnden  

Ekonomiavdelningen   
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Paragraf 180 Ärendenummer KS2021/673 

Upplevelsenämndens förtydligande av taxor och 
avgifter 2022 samt förslag till taxor och avgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förtydligande av taxor och 

avgifter samt förslag till taxor och avgifter, att gälla från 1 januari 2022. 

Sammanfattning  

I kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021 om Kommunfullmäktiges årsplan 

med budget 2022 och plan för 2023–2024, investeringsbudget, skattesats samt 

taxor och avgifter för 2022 (KS 2021/192) återremitterades upplevelsenämndens 

taxor utifrån nedanstående yrkande. 

 

Maria Bakas (S) yrkar i första hand på att upplevelsenämndens taxor 

återremitteras för att dessa ska tydliggöras i text och siffror så att utrymmet för 

tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska förtydligas så att beräkningarna inte 

kan misstolkas av den enskilda individen. I andra hand yrkar Maria Bakas (S) på 

en generell höjning på 1,5% av taxor och avgifter för upplevelsenämnden samt att 

man återställer dokumentet så de föreningar som nu får en 120% ökning också får 

en 1,5% i ökning. 

 

Upplevelseförvaltningen har haft kontakt med förslagsställaren och i den dialogen 

har det framkommit att det råder en otydlighet gällande hyra av simbanorna i 25- 

metersbassängen på Pepparrotsbadet. I taxorna framgår att det är maximalt fyra 

banor som kan hyras för alla kategorier. Detta för att säkerställa allmänhetens 

tillgång till simbanor för motion och en aktiv fritid. Undantag har givits för 

Simklubben Ena som efter dialog kan få tillgång till fler banor med samma taxa 

som för fyra banor. För att förtydliga detta så är förvaltningens förslag att 

skrivningen om max antal banor för kategori 1 tas bort. 

 

Upplevelsenämnden har godkänt förslag till taxor och avgifter för år 2022 inklusive 

det förtydligande som förvaltningen har gjort (UPN2021/13). 

Yrkanden 

Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 



 Protokoll  20 (38) 

Sammanträdesdatum  

2021-12-13  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen § 222 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16 

Protokollsutdrag upplevelsenämnden 2021-09-21 § 72 

Tjänsteskrivelse, upplevelseförvaltningen 2021-08-30 

Bilaga Förslag taxor och avgifter Enköpings kommun 2022, 2021-05-11 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden   
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Paragraf 181 Ärendenummer KS2021/738 

Revidering av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering 

av Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt 

taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Nuvarande taxa är inte uppdaterad efter den senaste lagstiftningen och på grund 

av att anmälningsplikt nu gäller för fler verksamheter behöver taxan anpassas så 

att tillsynsmyndigheten kan ta ut en avgift för handläggning av dessa 

anmälningsärenden. 

 

Till följd av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 

injektionsbehandlingar har det även gjort en översyn av 38 och 45 §§ förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya reglerna innebär att 

verksamheter som bedriver hygienisk behandling därmed omfattas av miljöbalken 

ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta på grund av användandet av stickande eller skärande 

verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för 

blodsmitta. 

 

Ändringarna i förordningen trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som 

omfattas av bestämmelserna har haft fram till 1 september att anmäla sig till miljö 

och byggnadsnämnden. 

 

Nuvarande taxa i Enköpings kommun hänvisar till endast ”blodsmitta” och 

innehåller inte begreppet ”annan smitta på grund av användandet av stickande 

eller skärande verktyg. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ett behov av att 

uppdatera taxan i enlighet med ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslag till revidering av Taxebilaga 1 

Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt taxebilaga 3 Avgifter 

hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021-462). 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 223 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-13 § 178 

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter 

Taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden   
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Paragraf 182 Ärendenummer KS2021/737 

Livsmedelstaxa 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering 

av Taxa för offentlig kontroll av livsmedel med ikraftträdande 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

En kontrollmyndighets kostnader för livsmedelskontroll ska täckas av avgifter. 

Utöver avgifter för den planerade kontrollen ska kommunen ta ut avgifter för de 

kostnader som uppstår vid uppföljande kontroll som inte var planerad och 

utredning av klagomål. För att kontrollmyndigheter ska kunna fortsätta ta ut en 

avgift för registreringar, förelägganden, klagomål och annan offentlig verksamhet 

behöver en ändring av kommunens livsmedelstaxa genomföras med anledning av 

de senaste ändringarna i svensk lagstiftning. 

 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen den 25 

februari 2021 ändringar i 9 svenska lagar, bland annat livsmedelslagen. Den gamla 

förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll upphörde att gälla och 

ersattes av en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter. De senaste ändringarna i svensk 

lagstiftning för att harmonisera med EU-lagstiftning började att gälla 1 juni 2021 

och berör material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

 

SKR har därefter under hösten 2021 publicerat vägledande material som 

kommuner kan använda när de reviderar sina taxor. Detta underlag har använts för 

revideringen av Enköpings kommun livsmedelstaxa. Ändringarna i detta förslag 

omfattar inte nivån på timtaxa. Nivån på timtaxan kan komma att ändras genom 

uppräknade av PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för år 2022. Det tas i så 

fall i ett separat beslut av miljö- och byggnadsnämnden. 

De största skillnaderna mellan den nuvarande taxan och det nya förslaget som 

föreslås träda ikraft 1 januari 2022: 

- Användandet av begrepp annan offentlig verksamhet i enlighet med den nya 

kontrollförordningen (2021:625) 

- Möjlighet till efterhandsdebitering 

- Möjlighet att ta ut en avgift för befogande RASFF (Rapid Alert System för 

Food and Feed) ärenden samt inköp under dold identitet 
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- Möjlighet att finansiera händelsestyrd kontroll av material och produkter avsedda 

att komma i kontakt med livsmedel. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslag till revidering av Taxa för 

offentlig kontroll av livsmedel med ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021- 

461). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 224 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-13 § 177 

Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden   
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Paragraf 183 Ärendenummer KS2021/735 

Översyn av styrelsens sammansättning i Enköpings 
Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder och 
ENA Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av antalet ledamöter 

och ersättare för Enköpings Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder och 

ENA Energi AB. 

 

2. Kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på styrelsens sammansättning 

för Enköpings Moderbolag AB till fullmäktige senast i juni 2022. 

Sammanfattning  

Styrelsen för Enköpings moderbolag, EMAB, består idag av sju ledamöter och sju 

ersättare. EMAB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa 

ägarrollen för de kommunala bolagen. EMAB ska svara för ekonomisk uppföljning 

av de bolag de äger och lämna löpande information till kommunstyrelsen om 

bolagens ekonomi och verksamhet. 

 

Under hösten har ett utvecklingsarbete påbörjats i moderbolaget styrelse för att 

skapa bättre förutsättningar för att kunna utöva den operativa ägarstyrningen. 

Bland annat har en utbildning hållits i styrelsearbete och utvecklingsområden inom 

beredning, sammanträdets utformning och ändamålsenliga styrdokument har 

identifierats. Ett område som också identifierats som viktig för ett gott 

styrelsearbete är styrelsens sammansättning. I de kommunala moderbolagen finns 

en trend att gå mot mindre antal ledamöter och att även ha med särskild 

sakkompetens inom vissa områden som kan vara till fördel i styrelsearbetet. Ett 

skäl till denna trend är att tydliggöra rollerna mellan kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och moderbolag. Ägarstyrningen över bolagen utgår alltid från 

kommunfullmäktige som beslutar om ägardirektiv i helägda bolag. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som 

över all annan kommunal verksamhet. 

 

Trenden att tillföra sakkompetens inom styrelser för moderbolag drivs av att öka 

styrelsens förmåga att kommunens långsiktiga mål kommer till uttryck 
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i ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Sakkompetensen i fråga kan 

exempelvis vara inom hållbarhetsfrågor eller energifrågor. 

Yrkanden 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar på följande ändring:  

1. Arbetsgruppen för politisk översyn får i uppdrag att genomföra en översyn av 

antalet ledamöter och ersättare för Enköpings Moderbolag AB, AB Enköpings 

Hyresbostäder och ENA Energi AB.  

 

2. Arbetsgruppen ska återkomma med förslag på styrelsens sammansättning för 

Enköpings Moderbolag AB till fullmäktige senast i juni 2022. 

 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Magnus Ahlkvist (V) yrkande samt yrkar på 

följande tillägg: I uppdraget ingår att utvärdera om moderbolaget fyller någon 

funktion liksom om bolaget är ekonomiskt motiverat, eller om styrningen av 

kommunens två bolag kan ske exempelvis av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag på både 

Magnus Ahlkvist (V) och Anders Wikmans (NE) yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordförande meddelar att Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande inte kommer 

prövas med anledning av att förslaget inte anses berett.  

 

Ordförande frågor om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag eller enligt Magnus Ahlkvist (V) förslag. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 225 

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 31 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-10-21 

Presentation Utvecklingsområden EMAB, 2021-10-05 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Ledningsstöd KLF 

Samtliga bolag  
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Paragraf 184 Ärendenummer KS2021/718 

Översyn politisk organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av den politiska 

organisationen. 

 

2. Arbetsgruppen består av en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige och 

kommunfullmäktiges presidium, samt ersättare till varje ledamot. 

Kommunfullmäktiges ordförande är arbetsgruppens ordförande. 

 

3. Den tillsatta arbetsgruppen får i uppdrag att genomföra en översyn av den 

politiska organisationen i enlighet vägledande principer: 

 

• Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund. 

 

• Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar. 

 

• Översynen tar grund i aktuell forskning om politisk organisering. 

 

• Översynen och dess förslag ska möjliggöra tillitsbaserad styrning. 

 

• Strävan är att skapa en tydlig och effektiv politisk styrning. Fokus ligger på 

gränssnitt/gråzoner mellan nämnders uppdrag samt reglementen och lagrum. 

 

• Översynen har som utgångspunkt att Enköpings kommun är en tillväxtkommun 

med målbilden att den politiska organisationen är anpassad till ekonomisk-, grön- 

och social hållbarhet. 

 

4. Kostnader som föranleds av översynen finansieras inom kommunfullmäktiges 

ram. 

 

5. Den tillsatta parlamentariska arbetsgruppen återkommer till kommunfullmäktige 

med ett förslag på politisk organisation senast juni 2022. 
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Sammanfattning 

Sveriges regioner och kommuner har identifierat tio trender fram till 2030 som 

kommuner måste förhålla sig. Exempel på dessa trender är nya livsmönster som 

påverkar platsbundenhet, att välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser, en ökad 

polarisering och utsatthet, att det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas, 

tillitens betydelse uppmärksammas allt mer, komplexa samhällsutmaningar kräver 

nya arbetssätt, samt en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. 

 

Ovanstående trender i kombination med globala drivkrafter inom demografi, 

klimatförändringar, teknikutveckling och värderingsförändringar gör att både 

kommunens arbetssätt och organisering kontinuerligt behöver anpassa sig till nya 

förutsättningar. Förutom kontinuerlig anpassning baserad på omvärldsanalys och 

ovan beskrivna trender så har i olika forum framkommit särskilda behov för 

Enköping att generellt öka kommunens förmåga att hantera komplexa 

samhällsutmaningar som berör flera nämnder. Exempelvis åtgärder och strategier 

som långsiktigt syftar till att minska försörjningsstöd och öka inkludering eller att få 

en effektiv styrning hur kommunens bolag kan användas för att förverkliga 

kommunfullmäktiges långsiktiga mål. 

 

Inför varje mandatperiod finns möjlighet att se över den politiska organisationen. 

Översynen görs i form av en parlamentarisk tillsatt beredning där 

kommunledningsförvaltningen bistår utredningen med stöd. 

 

Utredningens vägledande principer har kommunstyrelsen arbetat fram i dialog i 

med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober samt i kommunstyrelsen den 

26 oktober. Beredningens uppdrag föreslås vara reglerat genom att fullmäktige 

fastställer utredningens vägledande principer. Förslag på vägledande principer: 

1. Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund. 

2. Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar. 

3. Översynen tar grund i aktuell forskning om politisk organisering. 

4. Översynen och dess förslag ska möjliggöra tillitsbaserad styrning. 

5. Strävan är att skapa en tydlig och effektiv politisk styrning. Fokus ligger på 

gränssnitt/gråzoner mellan nämnders uppdrag samt reglementen och lagrum. 

6. Översynen har som utgångspunkt att Enköpings kommun är en tillväxtkommun 

med målbilden att den politiska organisationen är anpassad till ekonomisk-, grön 

och social hållbarhet. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 226 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-11-12 

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 32 

Presentation ”Översyn nämnder”, daterad 2021-11-15 

Remissvar politiska partierna 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsstöd KLF 

Samtliga nämnder   
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Paragraf 185 Ärendenummer KS2021/733 

Tillsättning av arvodeskommitté 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. En arvodeskommitté inrättas för perioden den 1 januari 2022 till och med den 13 

juni 2022. 

 

2. Kommittén ska bestå av en ledamot från respektive parti i kommunfullmäktige, 

ordförande och en vice ordförande samt ersättare. Kommunfullmäktiges 

ordförande är kommitténs ordförande. 

 

3. Kommittén ska arbeta enligt de direktiv som anges nedan. 

 

4. Kommitténs arbete finansieras under 2022 inom kommunfullmäktiges ram. 

Sammanfattning  

En revidering av regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 2019–2022 

genomfördes senast år 2019. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 

12 oktober 2021 framfördes från flera ledamöter att behov finns av att se över 

arvodesreglerna inför den kommande mandatperioden. 

 

Syfte med arvodeskommittén 

Kommittén utgör formellt en fullmäktigeberedning och fungerar som samverkans- 

och beredningsorgan för kommunfullmäktige och har därför inget eget 

beslutsmandat. Inför den senaste översynen togs direktiv fram och som stämdes 

av med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår med grund i tidigare översyn följande 

direktiv. 

 

Direktiv A. 

Skapa goda förutsättningar för att vara folkvald/förtroendevald. Kommittén ska gå 

igenom de nu gällande bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda i 

Enköping och lämna förslag på eventuella revideringar av regelverket inför nästa 

mandatperiod. 

 

Översynen av det nuvarande regelverket bör bland annat omfatta: 

- vilka arvodesnivåer som ska finnas, 
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- vad som ska ingå i ett ordförandearvode, 

- ta fram eventuella förenklingar och förtydligande av regelverket, 

- lämna förslag som ger goda förutsättningar att vara förtroendevald. 

 

B. Partistöd 

Arvodeskommittén ska utvärdera de nu gällande reglerna för partistöd och lämna 

förslag på eventuella revideringar inför nästa mandatperiod. 

 

Kommitténs rapportering till fullmäktige 

Arvodeskommittén ska lämna en slutrapport till kommunfullmäktige senast den 13 

juni 2022. Kommittén avgör själv behovet av eventuella delrapporter. Strävan ska 

vara att kommittén når konsensus, men om detta inte är möjligt lämnar kommittén 

underlag som visar vilka olika uppfattningar som finns. Avgörandet fälls sedan i 

den ordinarie politiska beslutsprocessen. 

 

Kommitténs sammansättning 

Arvodeskommittén är en fullmäktigeberedning som består av en representant från 

varje parti som är representerad i kommunfullmäktige. Därutöver utser 

kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande. Kommunfullmäktiges 

valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta om sammansättningen. 

 

Stöd till kommittén 

Kommunledningskontoret ansvarar för att kommittén förses med stöd. Kommitténs 

ordförande är sammankallande för kommitténs möten. 

 

Ekonomi 

Kommitténs ledamöter har rätt till sammanträdesarvode samt ersättning för 

eventuell förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc. enligt kommunens 

bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Den totala kostnaden för 

kommitténs arbete hänger samman med omfattning av möten. Den förutvarande 

kommittén inför nuvarande mandatperiod beräknades behöva totalt 190 000 

kronor, varav 90 000 kronor år 2016 och 100 000 kronor för år 2017. Denna 

beräkning bedöms kunna utgöra budget även för denna kommitté. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 227 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-12 

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 33 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Ledningsstöd KLF  
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Paragraf 186 Ärendenummer KS2021/697 

Uppdrag att se över alternativ till medborgarförslag 
och allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att se över alternativ till medborgarförslag och 

allmänhetens frågestund i arbetet med översyn av den politiska organisationen. 

Sammanfattning  

Med anledning av att förslag på arbetsordning återremitterades på 

kommunstyrelsen 2021-11-23 § 228 föreslog Peter Book (M) att se över alternativ 

till medborgarförslag och allmänhetens frågestund ingår i arbetet med översyn av 

den politiska organisationen. 

Yrkanden 

Jan Fredriksson (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 228  

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 34 

Förslag, Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2021-10-27 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28 

 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ledningsstöd KLF 

Samtliga nämnder  
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Paragraf 187 Ärendenummer KS2021/725 

Flytt av medel för Trygghetsstrateg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att de medel som budgeterats för arbetet med brotts- 

och drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens 

budget. 

Sammanfattning 

I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och 

Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens 

brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till 

Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med 

att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en 

rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet 

framåt, kommunens Trygghetsstrateg. 

 

Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut 

om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar 

hos Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 230 

Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 28 

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-1 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden  

Ekonomiavdelningen  
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Paragraf 188 Ärendenummer KS2021/397 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av information och lägger den med godkännande till 

handlingarna. 

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. 

 

Aktuellt per tredje kvartal 2021 

Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera enligt beslut 2021-10-25 

§ 144 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-11-23 § 235 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-25 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2021-10-04 

__________  
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Paragraf 189 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden och avsägelser  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer nedanstående att ingå i parlamentarisk arbetsgrupp 

för översyn den av politiska organisationen: 

 

• Nystart Enköping: ordinarie Ingvar Magnusson, ersättare Anders Wikman   

• Centerpartiet: ordinarie Ulrika Ornbrant, ersättare: Monica Hallgren 

• Liberalerna: ordinarie Jenny Gavelin, ersättare Svante Forslund  

• Socialdemokraterna: ordinarie Solweig Eklund, ersättare Hans Olsson 

• Sverigedemokraterna: ordinarie Anders Lindén, ersättare Lars Wistedt 

• Miljöpartiet: ordinarie Tomas Rådkvist, ersättare Kenneth Hällbom 

• Moderaterna: ordinarie Staffan Karlsson, ersättare Erik Jansson  

• Vänsterpartiet: ordinarie Magnus Ahlqvist, ersättare Britta Dalved 

• Kristdemokraterna: ordinarie Henrik Lindberg, ersättare Bo Reinholdsson 

 

2. Kommunfullmäktige väljer nedanstående att ingå i arvodeskommittén:  

• Nystart Enköping: ordinarie Tuija Rönnback, ersättare Agneta von 

Schoting  

• Centerpartiet: ordinarie Magnus Hellmark, ersättare Elisabeth Norman 

• Liberalerna: ordinarie Svante Forslund, ersättare Jenny Gavelin  

• Socialdemokraterna: ordinarie Hans Olsson, Solweig Eklund  

• Sverigedemokraterna: ordinarie Lars Wistedt, ersättare Kristjan  

Valdimarsson  

• Miljöpartiet: ordinarie Kenneth Hällbom, ersättare Tomas Rådkvist  

• Moderaterna: ordinarie Magnus Johansson, ersättare Peter Book.  

• Vänsterpartiet: ordinarie Magnus Ahlqvist, ersättare Britta Dalved 

• Kristdemokraterna: ordinarie Henrik Lindberg, ersättare Bo Reinholdsson 

• Till vice ordförande i arvodeskommittén väljs: Magnus Johansson (M) 

 

3. Till nämndeman i Uppsala Tingsrätt väljs, till och med 31 oktober 2023, 

Christer Löfgren (NE) efter Mikael Ågren (NE)  

4. Som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden väljs, till och med 31 december 

2022, Alexia Lara Bueno (V) efter vakant (V) 
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5. Som ersättare i socialnämnden, till och med 31 december 2022, 

Sverker Scheutz (V) efter vakant (V) 

 

6. Som gruppledare för Moderaterna anmäls Peter Book (M) efter Staffan Karlsson 

(M) 

 

Sammanfattning 

Med anledning av att kommunfullmäktige har beslutat om tillsättande av 

parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen och 

arvodeskommitté har valberedningen presenterat förslag på val av ordinarie och 

ersättare att ingå i dessa grupper.  

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 § 184 och § 185 är 

kommunfullmäktiges ordförande även ordförande i båda arbetsgrupperna. I 

arbetsgruppen för översyn av politiska organisationen ingår också resterande av 

kommunfullmäktiges presidium. Mer information om förslag till uppdrag finns i 

respektive ärende: KS2021/733 och KS2021/718. 

 

Utöver val till arbetsgrupperna förrättas ordinarie valärenden.  

 

Staffan Karlsson (M) har den 6 december 2021 inkommit med en avsägelse om 

uppdraget som gruppledare för Moderaterna.  

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Uppsala Tingsrätt 

Löneservice, för åtgärd 

Förtroendemannaregistret, för åtgärd 

De entlediga, för kännedom  

De valda, för kännedom  

Berörda nämnder  
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Paragraf 190 Ärendenummer KS2021/703 

Anmälan av nämndbeslut om medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Följande beslut har inkommit från nämnder i ärendet om svar på medborgarförslag: 

 

Tekniska nämnden 

2021-11-17 § 122, Lekpark i centrum 

2021-11-12 § 123, 30 skylt på Sörskogsvägen i Grillby 

2021-11-12 § 124, Farthinder vid skolgård på Bygatan Grillby 

2021-11-12 § 126, Övergångsställe Boglösavägen Grillby 

2021-11-12 § 127, Skyltning i början av Boglösavägen, Grillby 

2021-11-12 § 128, Övergångsställe Storgatan i Grillby 

2021-11-12 § 129, Asfalt och belysning i Bredsand 

2021-11-12 § 130, Ompröva det nya parkeringssystemet 

 

Upplevelsenämnden 

2021-11-16 § 98, Utegym 

2021-11-16 § 91, Bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö 

 

Byte av nämnd 

Delegationsbeslut fattat av kommunfullmäktiges ordförande 2021-11-23, 

KS2021/627, Medborgarförslag om tak över cyklarna på arbetsplatsen 

Åkersbergsvägen 3 

__________ 


