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Paragraf 78 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  
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· KS 2020/688, Medborgarförslag, Sänkt ålder för 
minnesgåva. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen.  

· 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 
__________ 
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Paragraf 54 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 24 februari 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 24 februari 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.  
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· KS 2020/688, Medborgarförslag, Sänkt ålder för 
minnesgåva. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen.  

· 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 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Bilaga 1, motioner som ej besvarats inom ett år 
Bilaga 2, medborgarförslag som ej besvarats inom ett år 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
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 24 februari 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. 
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- 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.  
 

- 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 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Bilaga ett, motioner som ej besvarats inom ett år 
Bilaga två, medborgarförslag som ej besvarats inom ett år 
 
 
 
Hannu Högberg 
Stabschef KLF  
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 



Ärendenummer Beslutsdatum Status Ärendemening
KS2018/776 2018-11-19 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten
KS2020/589 2020-09-21 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Aktivera plan B för Stattgropen!
KS2021/428 2021-06-22 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Bevara muséet i Rådhuset!
KS2021/451 2021-06-22 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Vad hände med tempot i utvecklingen av Statt-tomten?
KS2020/704 2021-10-26 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Folkets hus i Fjärdhundra
KS2021/723 2021-10-27 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Sluta använda kundbegreppet
KS2021/837 2021-12-17 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Föreningarnas Hus!
KS2021/876 2021-12-17 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Se över Socialnämndens budget
KS2022/148 2022-02-17 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - stöd Bacho Museum
KS2020/731 2022-03-02 Bevakning - Motion, ej besvarad Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen



Ärendenummer Beslutsdatum Status Ärendemening
KS2020/468 2020-09-21 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen kommunhuset står på?
KS2020/548 2020-09-21 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Ny profilering
KS2020/688 2020-11-16 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Sänkt ålder för minnesgåva
KS2020/703 2020-11-16 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö
KS2020/877 2021-02-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Fastighets användning
KS2020/777 2021-02-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Belysning hundrastgården
KS2021/64 2021-02-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Bygg padelbanor på gamla tennisbanor
KS2021/106 2021-03-24 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos Enköpings kommun
KS2021/112 2021-03-24 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Se till att det finns stämpelur för personalen på städ!
KS2021/179 2021-03-24 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby
KS2021/100 2021-03-24 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Texta kommunfullmäktiges webbsändningar
KS2021/204 2021-04-20 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Farthinder/mer poliskontroller Boglösavägen
KS2021/242 2021-04-20 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Utegym
KS2021/420 2021-06-22 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping
KS2021/513 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Ta inte in flera kulturberikare
KS2021/463 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Överlåtande av grusväg/parkering längs med Bergsgatan från Enköpings kommun till EHB
KS2021/436 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela bredsandsområdet
KS2021/458 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Anlägg ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget
KS2021/528 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet och i Hummelsta
KS2021/540 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Sittbänkar, papperskorgar, upprustning i hamnen
KS2021/574 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet
KS2021/526 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet
KS2021/541 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag -Laddstolpar för elbilar vid Pepparrotsbadet
KS2021/522 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Fler laddplatser för elbilar
KS2021/539 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Veteranmonument
KS2021/515 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Kontaktperson för nyanlända
KS2021/567 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Träningstrappa vid elljusspåret i Örsundsbro
KS2021/527 2021-09-29 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet
KS2021/667 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Ny väg från Bredsandsvägen till Boglösarondellen
KS2021/629 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje
KS2021/615 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Belysning Bredsandsvägen / Farleden
KS2021/627 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Vill ha tak över cyklarna på arbetsplatsen Åkersbergsvägen 3
KS2021/635 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Cykel- gångväg från Haga slott till  busshållplats v55
KS2021/616 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Gång- och cykelvägsbelysning till Fagerudd
KS2021/645 2021-10-26 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Pepparrotsbadet
KS2021/685 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Söderleden
KS2021/730 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - P-skiva Gröngarn
KS2021/686 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av upplevelsenämnden Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen
KS2021/704 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Fler återvinningscentraler i kommunen
KS2021/739 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan
KS2021/683 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Kommunhus
KS2021/715 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor
KS2021/740 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Begränsad tomgångskörning
KS2021/744 2021-11-23 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Övergångsställe
KS2020/722 2021-11-25 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Bygg en lekplats och bollplan i Bredsand NU
KS2021/873 2021-12-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus
KS2020/825 2022-01-31 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Gång/cykelbro över Hagahåle
KS2020/525 2022-01-31 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg
KS2021/861 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Cykelbana mellan Enköping och Korsbacken
KS2022/104 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Outsourcing städ
KS2022/57 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Återvinningsstation i Bredsand
KS2022/50 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Mindre grus/sand på gc-vägar och trottoarer
KS2021/835 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Belysning vid återvinningsstationen i Grillby
KS2021/832 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark för barn
KS2022/87 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Ändra förskolornas ramtider!
KS2022/96 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av tekniska nämnden Medborgarförslag - Övergångsställen
KS2022/86 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Ändra förskolans öppettider!
KS2021/848 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Nytt kommunhus
KS2022/56 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av kommunstyrelsen Medborgarförslag - Stoppa inflyttning och etablering i staden
KS2022/49 2022-02-17 Bevakning - Medborgarförslag, besvaras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka
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