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Paragraf 71 Ärendenummer KS2023/186 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 17 februari 2023 
anmäls och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober 
varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  
 
Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 17 februari 
2023 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 12 motioner och 39 medborgarförslag som är under beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13 
Redovisning, motioner, 2023-02-17 
Redovisning, medborgarförslag, 2023-02-17 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________ 
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Johanna Sköld 
Kommunsekreterare  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2023 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 17 februari 2023 
anmäls och läggs till handlingarna.  

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

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 17 februari 
2023 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 12 motioner och 39 medborgarförslag som är under beredning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13 
Redovisning, motioner, 2023-02-17 
Redovisning, medborgarförslag, 2023-02-17 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Avdelningschef Ledningsstöd 
Enköpings kommun 

 
 



Ärendenummer Beslutdatum Ärendemening Kommentar
KS2020/704 2021-10-18 Motion - Folkets hus i Fjärdhundra KF återremitterade ärendet 2021-10-18 till upplevelsenämnden för att utreda om gamla brandstationen. 
KS2022/148 2022-02-17 Motion - stöd Bacho Museum
KS2022/306 2022-04-19 Motion - Återinrätta vägbidraget!
KS2022/363 2022-04-19 Motion - Återanvändningsgalleria i Enköping
KS2022/444 2022-09-19 Motion - hyresfrilokal till RSMH Liljan, Socialdemokraterna
KS2022/591 2022-09-19 Motion - arbetsresor (S)
KS2021/428 2022-11-28 Motion - Bevara muséet i Rådhuset! KF beslutade den 2022-11-28 att motionen skulle beredas ytterligare sam att motionen skulle skickas till UPN för beredning. 
KS2021/723 2022-11-28 Motion - Sluta använda kundbegreppet KF beslutade den 2022-11-28 att motionen skulle beredas ytterligare sam att motionen skulle skickas till VON för beredning. 
KS2022/1044 2022-11-28 Motion - Föreningsbank (2022-11-28 KF §162)
KF2023/22 2023-02-06 Motion - Kollektivt resande som standard (S)
KF2023/21 2023-02-06 Motion - återställ arvodena (V)



Ärendenummer Beslutsdatum Ärendemening
KS2021/100 2021-03-15 Medborgarförslag - Texta kommunfullmäktiges webbsändningar
KS2021/522 2021-09-20 Medborgarförslag - Fler laddplatser för elbilar
KS2021/541 2021-09-20 Medborgarförslag - Laddstolpar för elbilar vid Pepparrotsbadet
KS2021/627 2021-10-18 Medborgarförslag - Vill ha tak över cyklarna på arbetsplatsen Åkersbergsvägen 3
KS2021/739 2021-11-15 Medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan
KS2022/104 2022-02-14 Medborgarförslag - Outsourcing städ
KS2022/216 2022-04-19 Medborgarförslag - Konst i centrala Enköping
KS2022/262 2022-04-19 Medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt
KS2022/292 2022-04-19 Medborgarförslag - Återanvändning av spång över Dyarna
KS2022/203 2022-05-16 Medborgarförslag - Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor!
KS2022/494 2022-06-13 Medborgarförslag - Lekplats på innergården till Torggatan 39
KS2022/618 2022-09-19 Medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation av stöd för särskilt begåvade elever
KS2022/641 2022-09-19 Medborgarförslag - ny hundrastgård i centrala Enköping
KS2022/646 2022-09-19 Medborgarförslag - På- och avfart från Ekolsund/Hammarstrand till E18
KS2022/657 2022-09-19 Medborgarförslag - bullerplank och sänka hastigheten på Österleden utanför Ängslyckan
KS2022/669 2022-09-19 Medborgarförslag - cykelväg till Haga
KS2022/674 2022-09-19 Medborgarförslag - införa rätt för barn att äta vegansk kost om de så önskar, från förskolan och uppåt
KS2022/707 2022-09-19 Medborgarförslag - artbeskrivningar av träd och buskar i Enköpings parker
KS2022/723 2022-09-19 Medborgarförslag - måla parkeringsrutor och tidsbegränsa parkeringen Slåttervägen/Åkersbergsvägen
KS2022/747 2022-10-17 Medborgarförslag - soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret
KS2022/813 2022-10-17 Medborgarförslag - Månadsvis betalning på gymmet, Pepparrotsbadet
KS2022/815 2022-10-17 Medborgarförslag - Öppna/bygga Starbucks
KF2022/21 2022-10-17 Medborgarförslag - Månadsvis betalning på gymmet, Pepparrotsbadet
KF2022/20 2022-10-17 Medborgarförslag - soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret
KF2022/19 2022-10-17 Medborgarförslag - skyltning i rondeller
KS2022/1036 2022-11-28 Medborgarförslag - Buss från Örsundsbro till Järlåsa med väglampor vid hållplatserna
KF2022/47 2022-11-28 Medborgarförslag - Värmeslingor på konstgräsplanen i Örsundsbro
KF2022/46 2022-11-28 Medborgarförslag - Buss från Örsundsbro till Järlåsa med väglampor vid hållplatserna
KF2022/45 2022-11-28 Medborgarförslag - Cyklebana till Alstabadet
KF2022/44 2022-11-28 Medborgarförslag - Sänk bashastigheten till 40 km per timme inom centrala Enköping
KF2022/43 2022-11-28 Medborgarförslag - ta bort trafikhinder vid ICA Örsundsbro på grund av skaderisk
KF2022/42 2022-11-28 Medborgarförslag - Fritidsgård på Örsundsbroskolan
KF2022/41 2022-11-28 Medborgarförslag - Förbättring av idrottshallen Örsundsbro
KF2022/40 2022-11-28 Medborgarförslag - Ungdomsgård i Grillby
KF2022/71 2022-12-12 Medborgarförslag - lekplats Bredsand
KF2023/3 2023-02-06 Medborgarförslag - Övertagande av huvudmannaskap vägsträckan Haga slott till Haga Strand
KF2023/2 2023-02-06 Medborgarförslag - sänka hastighetsgränser i Haga
KF2023/1 2023-02-06 Medborgarförslag - aktivitetshus i Grillby
KF2022/88 2023-02-06 Medborgarförslag - avhärdare vid vattenverket


	22. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023 - Kommunstyrelsen (2023-03-14 KS §71)
	Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 17 februari 2023 anmäls och läggs till handlingarna.   Sammanfattning Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och oktober varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 17 februari 2023 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. Listan omfattar 12 motioner och 39 medborgarförslag som är under beredning.
	Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så.
	Beslutsunderlag


	22. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023 - Tjänsteskrivelse, redovisning motioner och medborgarförslag februari
	Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023
	Förslag till kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	22. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023 - Motioner, öppna, 2023-02-17
	22. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2023 - Medborgarförslag, öppna, 2023-02-17

