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Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

Kommunfullmäktige 

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 26 oktober 2021, klockan 09:30 

Avser paragrafer 128 - 149 

Sekreterare 
Clara Thorgren 

Ordförande 
Rolf Carlsson (S) 

Justerande 
Solweig Sundblad (S)         Krister Larsson (M) 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kompassen, Kaptensgatan 4, måndagen den 18 oktober 2021, klockan 
18.00-20:36 

Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Staffan Karlsson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Svante Forslund (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Johan Engwall (S) 
Ros-Marie Bålöw (S) 

Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Robert Haijlen (M) 
Krister Larsson (M) 
Ritva Sunnanå-Ericson (M) 
Monica Hallgren (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Soroor Moetazed (MP) 
Marie Ekberg (S) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) 
Susanne Brofall (S) 
Fred Raghall (NE) 
Thomas Ekblom (NE) 
Ronny Holmberg (SD) §§ 128-136, 
138-149
Jessica Lovéus (SD)
Lars Jansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Minna Thunberg (L) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Georg Olsson (MP) 

Minna Thunberg (L) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Georg Olsson (MP) 

Laila Berglind (S) 
Marianne van Aller (S) 
Alice Ford Jansson(S D) 



 Protokoll  2 (35) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-18  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-18 
Anslaget sätts upp 2021-10-27 
Anslaget tas ned 2021-11-18 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
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Paragraf 128  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Solweig Sundblad (S) och Krister Larsson (M) till att 
justera protokollet med Magnus Hellmark (C) som ersättare.  
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Paragraf 129  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
 
Motion, Sverre Ahlbom (S) Sluta använda kundbegreppet i den kommunala 
verksamheten. 
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Paragraf 130 Ärendenummer KS2021/615 

Medborgarförslag - Belysning 
Bredsandsvägen/Farleden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om belysning Bredsandsvägen/Farleden har inkommit.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-13 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 131 Ärendenummer KS2021/616 

Medborgarförslag - Gång- och cykelvägsbelysning till 
Fagerudd 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om belysning på cykel- och gångväg ut till Fagerudd har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-13 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden   
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Paragraf 132 Ärendenummer KS2021/627 

Medborgarförslag - Tak över cyklarna på arbetsplatsen 
Åkersbergsvägen 3 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om tak över cyklarna på arbetsplatsen Åkersbergsvägen 3 i 
Enköping har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-16 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 133 Ärendenummer KS2021/629 

Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att bli medlem i Funkisglädje har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-16 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden  
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Paragraf 134 Ärendenummer KS2021/635 

Medborgarförslag - Cykel- och gångväg från Haga slott 
till busshållplats v55 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har om cykel- gångväg från Haga slott till busshållplats v55 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-17 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 135 Ärendenummer KS2021/645 

Medborgarförslag - Pepparrotsbadet 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att sätta upp räcken på kortsidorna i rehab-
bassängen i Pepparrotsbadet har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevesnämnden  
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Paragraf 136 Ärendenummer KS2021/667 

Medborgarförslag - Ny väg från Bredsandsvägen till 
Boglösarondellen 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om ny väg från Bredsandsvägen till Boglösarondellen har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-25 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 137 Ärendenummer KS2021/474 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Kolarvik 
och Sjöängarna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och 
spillvattenavlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställs enligt bifogad karta (bilaga 
1). 

Sammanfattning 
Områdena Kolarvik och Sjöängarna kommer att förses med kommunalt vatten och 
avlopp enligt utbyggnadsplanen i kommunens VA-plan antagen i 
kommunfullmäktige den 8 juni 2015. VA-verksamhetsområden ska därför bildas för 
att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-
huvudmannen (Enköpings kommun). 
 
Verksamhetsområdet ska omfatta följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 
enlighet med bifogad karta. VA-verksamhetsområdet kommer att beröra de 
fastigheter som listas i bilaga två. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 
 
Eftersom kommunen, i sin VA-plan, bedömer att vatten och avlopp för Kolarvik och 
Sjöängarna behöver lösas i ett större sammanhang så ska verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten därför inrättas enligt bifogad karta. 
 
Tekniska nämnden har berett ärendet 16 juni 2021, § 76 och lämnat förslag till 
beslut.  
 
Jäv  
Ronny Holmberg (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 161 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-26, § 65 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-06-16, § 76 
Bilaga 1: Karta över nya verksamhetsområden i Kolarvik och Sjöängarna. 
Bilaga 2: Lista över fastigheter som berörs av verksamhetsområdena. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  
VA-chef  
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Paragraf 138 Ärendenummer KS2021/556 

Exploateringsavtal för Lillsidan 5:3 med flera - beslut 
om godkännande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsavtal med Dr Westerlunds Gata 13 
Fastighetsförvaltning AB och Polgatan 7 Fastighetsbolag AB godkänns. 
 
Reservationer 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad 
(S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), 
Rolf Carlsson (S), Jimmy Prud Irakoze (S), Susanne Brofall (S), Johan Engwall (S) 
och Ros-Marie Bålöw (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vi anser att 
kommunstyrelsen/plexutskottet bör ta ett ansvar över att bygga samhälle och inte 
bara hus. Exploateringsgraden är för omfattande för att kunna se hela området 
längs Doktor Westerlunds gata som en del av ett samhällsbygge, där människor 
både kan leva, verka och bo. Vi vill se att området ges större utrymme för grönytor 
och naturliga mötesplatser för människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån 
Socialdemokraterna under en längre tid i kommunstyrelsen/plexutskottet utan att 
ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav reservationen. 
 
Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Fred Raghall (NE), Thomas 
Ekblom (NE) och Kim Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I samband med antagandet av detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera tecknas 
exploateringsavtal mellan kommunen och Dr Westerlunds Gata 13 
Fastighetsförvaltning AB och Polgatan 7 Fastighetsbolag AB. Exploateringsavtal 
tecknas då det är en privat markägare som ska genomföra detaljplanen och avtalet 
syftar att reglera och förtydliga Exploatörens och Kommunens ansvar. 
 
Planområdet är idag ett industriområde som ska omvandlas till bostadsområde 
med lokaler samt förskola. Planområdet kommer att bestå av två områden där den 
norra delen kommer att innehålla bostäder med möjlighet till verksamhetslokaler i 
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gatuplan och den södra delen kommer att bestå av bostäder och en förskola. 
 
Exploateringsavtalet har beretts parallellt med detaljplaneprocessen. Kommunen 
har under detaljplanensprocess haft diskussioner med exploatören för att fastställa 
vilka åtaganden och förutsättningar som Kommunen och Exploatören ska förhålla 
sig till vid exploateringen av planområdet. 
 
Exploateringsavtalet är en produkt av detaljplaneprocessen och de avvägningar 
mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda, för att sträva mot en 
långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för 
utbyggnaden av lokalgata och gång- och cykelvägar. Kommunen har rätt att ta ut 
gatukostnadsersättning av exploatören i samband med utbyggnaden av den lokala 
gatan. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad inom exploateringsområdet i enlighet med 
detaljplanen. Exploatören ansvarar även för att genomföra de åtgärder på 
omkringliggande allmän platsmark som krävs för områdets exploatering. 
 
För genomförande av detaljplanen krävs en fastighetsreglering för reglering av 
blivande kommunal gata och allmän platsmark, samt att mark regleras för den 
framtida förskoletomten. Exploatören svarar för förrättningskostnaden. 
Exploateringsavtalet är en förutsättning för antagandet av detaljplan. Avtalet 
bedöms redo att antas. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.   
 
Jesper Englundh (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Britta Dalved (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och avslag till detsamma.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 162  
Protokollsutdrag, PLEX, 2021-09-16, § 75 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningens, 2021-09-01 
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, 2021-09-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelning för hantering  
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Paragraf 139 Ärendenummer KS2017/537 

Detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera - beslut om 
godkännande  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen antas. 
 
Reservationer 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad 
(S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), 
Rolf Carlsson (S), Jimmy Prud Irakoze (S), Susanne Brofall (S), Johan Engwall (S) 
och Ros-Marie Bålöw (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vi anser att 
kommunstyrelsen/plexutskottet bör ta ett ansvar över att bygga samhälle och inte 
bara hus. Exploateringsgraden är för omfattande för att kunna se hela området 
längs Doktor Westerlunds gata som en del av ett samhällsbygge, där människor 
både kan leva, verka och bo. Vi vill se att området ges större utrymme för grönytor 
och naturliga mötesplatser för människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån 
Socialdemokraterna under en längre tid i kommunstyrelsen/plexutskottet utan att 
ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav reservationen. 
 
Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Fred Raghall (NE), Thomas 
Ekblom (NE) och Kim Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott lämnade i oktober 2017 
positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheterna Lillsidan 5:3 med flera. 
 
Planen syftar till att ge planstöd för omvandlingen av det område som i den 
fördjupade översiktsplanen kallas Doktor Westerlunds gata och som där är utpekat 
som nytt bostadsområde. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en 
stadsmässig karaktär med inslag av verksamhetslokaler i den norra delen av 
planområdet. 
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Planen skapar även förutsättningar för en ny förskola för att tillgodose ett ökat 
behov av förskoleplatser som följer av en ökad befolkning i området. 
 
Området skall vara väl integrerat med omgivningen fysiskt och visuellt. Detta 
genom att bebyggelsen inte bildar helt slutna kvarter, samtidigt som skyddade, 
delvis kringbyggda gårdar bildas. Området i sin helhet skall också kopplas till det 
befintliga gång- och cykelvägnätet. Planens syfte är också att ge bra 
förutsättningar för en god boendemiljö med tillräckliga gårdsmiljöer. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt på samråd under oktober-november 2019 och 
granskning under februari-mars 2021. 
 
Under samrådstiden inkom 16 yttranden varav sju med synpunkter. Under 
granskningen inkom tio yttranden varav tre med synpunkter. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen respektive 
granskningsutlåtandet. En sakägare som yttrat sig under samrådet bedöms ha 
kvarstående synpunkter. 
 
Efter granskningen har en barnkonsekvensutredning tagits fram för att belysa vilka 
konsekvenser för barn som uppstår i samband med omvandlingen av stadsdelen 
som helhet. Utredningen har tagits fram genom ett tvärsektoriellt samarbete med 
representanter för utbildningsförvaltning, socialförvaltning, upplevelseförvaltning 
samt samhällsbyggnadsförvaltningens park- och gatuavdelning. 
 
Plankartan har kompletterats med bestämmelser gällande buller i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkter. Planhandlingarna har reviderats gällande 
boendeparkering och en bestämmelse har införts på plankartan att parkering ska 
anordnas enligt kommunens parkeringsnorm som är under framtagande. 
Plankartan har även kompletterats med en bestämmelse som anger största 
bruttoarea för ytan med användningen S1 – Förskola, för att tydligare reglera 
byggrätten. 
 
Med de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning bedöms 
detaljplaneförslaget vara redo att antas. 
 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.   
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Jesper Englundh (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
 
Britta Dalved (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och avslag till detsamma.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-09-28 § 163 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-16, § 76 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-23 
Plankarta, 2021-09-01 
Planbeskrivning, 2021-09-01 
Samrådsredogörelse, 2020-11-25 
Granskningsutlåtande, 2021-08-31 
Barnkonsekvensutredning, 2021-08-31 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen för hantering  
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Paragraf 140 Ärendenummer KS2018/275 

Vattenplan för Enköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att vattenplan för Enköpings kommun antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott gav 2018 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar ta fram en vattenplan för Enköpings kommun. Framtagande av en 
vattenplan ligger i linje med Vattenmyndighetens krav och är en viktig del för att nå 
god status i våra vattenmiljöer. 
 
Vattenplanen innehåller mål och strategier, beskrivningar av status i kommunens 
vattenförekomster samt åtgärdsområden som krävs för att uppnå vattendirektivets 
krav. Vattenplanen har varit på remiss under vintern 2020/2021. Vattenplanen har 
reviderats utifrån inkomna synpunkter och bedömningen är att vattenplanen är 
redo att antas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 165 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-16, § 68 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-31 
Vattenplan för Enköpings kommun, 2021-09-09 

Yrkanden 
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, till författningssamling  
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Paragraf 141 Ärendenummer KS2021/386 

Avgift vid ansökan godkännande fristående förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna förslag till avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om 
godkännande att starta en fristående förskola genom nyetablering. 
 
2. Godkänna förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av 
befintlig verksamhet vid en förskole-enhet.  
 
3. Godkänner förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte. 
 
4. Införande av avgifter enligt punkt 1, 2 och 3 gäller från och med den 19 oktober 
2021. 

Sammanfattning 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med ett förslag om att 
avgiftsbelägga ansökningar för nyetablering, utökning av befintlig verksamhet och 
ägarbyte av fristående förskolor. Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna 
om ägar- och ledningsprövning i skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär i 
korthet att en kommun i samband med ansökningar om att starta fristående 
förskolor är skyldig att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen 
bakom en ansökan. 
 
Med de nya bestämmelserna är det även möjligt för en kommun att ta ut en avgift i 
samband med prövning om godkännande vid start av ny fristående förskola från 
och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägar-och 
ledningsprövning innebär en mer omfattande handläggning än tidigare. 
 
Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-09-28 § 171 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19 § 90 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden  
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Paragraf 142 Ärendenummer KS2020/704 

Svar på motion - Folkets hus i Fjärdhundra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Att 
ge upplevelsenämnden i uppdrag att undersöka om den gamla brandstationen i 
Fjärdhundra motsvarar föreningslivets behov och förutsättningar att nyttja 
fastigheten. Fastigheten ska inte säljas innan uppdraget har återrapporterats till 
fullmäktige. 

Sammanfattning 
Johan Engwall (S) har den 16 oktober 2020 inkommit med en motion om Folkets 
hus i Fjärdhundra. Motionen yrkar på  

1. att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i 
kommunal ägo; 

2. att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet; 
3. att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal 

verksamhet använda brandstationen.   

Till motiv för sitt yrkande anser motionären att kommunens utbud av lokaler är 
begränsat i kommunen som helhet och så även i Fjärdhundra. Vidare anser 
motionären att kommunen bör stödja föreningslivet med lokaler och eftersom den 
gamla brandstationen friställs finns potential för landsbygdsutveckling och 
möjlighet att stödja Fjärdhundrabygden föreningsliv.  

Motionären anser vidare att för att kunna bevara ett rikt föreningsliv på 
landsbygden men också för att kunna utveckla kommunala verksamheter där bör 
brandstationen bevaras i kommunal ägo och göras tillgänglig för de föreningar som 
så önskar. 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och 
fastighetsförvaltningen. De initierar investeringsåtgärder för att bibehålla 
fastigheternas värde och funktion. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att 
tekniska nämnden har inom ramen för lokalförsörjningsprocessen undersökt 
intresset från kommunal verksamhet i fastigheten. Ingen verksamhet har anmält 
något lokalbehov och fastigheten kommer därför att hanteras som ett 
försäljningsärende inom lokalförsörjningsprocessen. Fastighetschef får ta beslut 
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om försäljning upp till ett värde av 1 miljon kronor, därutöver tar tekniska nämnden 
beslut. 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att lokalförsörjningsprocessen 
ska fortsätta och förutsättningar för försäljning undersökas för vidare beslut i 
tekniska nämnden. Ett skäl för detta är att intresse för fastigheten saknas från 
kommunens verksamheter. 

Det andra skälet är att i upplevelsenämndens ansvarsområden ingår att fördela 
tilldelade budgetmedel så att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för 
fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet, samt att göra anläggningar 
och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på 
annat sätt upplåta dessa. Då upplevelsenämnden gör bedömningen i sitt remissvar 
att tillgängliggöra fastigheten för föreningslivet inte går att prioritera inom 
nuvarande budgetram konstaterar kommunledningsförvaltningen att behålla 
fastigheten inte är tillräckligt prioriterat för att rymmas inom befintlig budgetram. 

Yrkanden 
Johan Engwall (S) yrkar bifall på motionen i sin helhet.  
 
Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss med följande motivering: Att ge 
upplevelsenämnden i uppdrag att undersöka om den gamla brandstationen i 
Fjärdhundra motsvarar föreningslivets behov och förutsättningar att nyttja 
fastigheten. Fastigheten ska inte säljas innan uppdraget har återrapporterats till 
fullmäktige. 
 
Britta Dalved (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Sverre Ahlbom (S) yrkar i första hand bifall till motionen, i andra hand på 
återremiss.  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, bifall till 
kommunstyrelsens förslag, bifall till motionen i sin helhet och återremiss.  
 
Ordförande hanterar återremissyrkandet först och frågar kommunfullmäktige om 
ärendet ska behandlas idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska 
behandlas idag.  
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordförande fastställer följande voteringsordning: JA-röst för att avgöra ärendet 
idag, NEJ-röst för att återremittera ärendet.   

Omröstning 
JA-röster: Robert Haijlen (M), Britte Myrsell (M), Mats Flodin (M), Peter Book (M), 
Krister Larsson (M), Yvonne Bromée (M), Ritva Sunnannå-Ericson (M), Christer 
Nyström (M), Pernilla Åström (M), Staffan Karlsson (M), Ulrika Ornbrant (C), 
Elisabeth Norman (C), Monica Hallgren (C), Magnus Hellmark (C), Jan Fredriksson 
(C), Lars Olsson (C), Jenny Gavelin (L) Svante Forslund (L), Bo Reinholdsson 
(KD), Kristina Eriksson (KD), Soroor Moetazed (MP), Tomas Rådkvist (MP), 
Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD) Benjamin Albertsson (SD), Ronny 
Holmberg (SD), Peter Ring (SD), Jessica Loveús (SD) Barbara Ciolek (SD), Lars 
Jansson (SD), Oscar Widman (M). 
 
NEJ-röster: Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Solweig 
Sundblad (S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie 
Ekberg (S), Rolf Carlsson (S), Jimmy Prud Irakoze (S), Susanne Brofall (S), Johan 
Engwall (S), Ros-Marie Bålöw (S), Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), 
Fred Raghall (NE), Thomas Ekblom (NE), Kim Jämsä (NE), Magnus Ahlkvist (V) 
och Britta Dalved (V). 

Omröstningsresultat: 31 JA-röster, 20 NEJ-röster.  
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet genom 
minoritetsåterremiss med följande motivering: Att ge upplevelsenämnden i uppdrag 
att undersöka om den gamla brandstationen i Fjärdhundra motsvarar 
föreningslivets behov och förutsättningar att nyttja fastigheten. Fastigheten ska inte 
säljas innan uppdraget har återrapporterats till fullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 173 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-06-15, § 55 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-05-19, § 56 
Socialdemokraterna motion, 2020-10-16 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden  
Upplevelsenämnden  
Kommunledningsförvaltningen, avdelning för ledningsstöd  
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2021/582 

Beslut om valdistrikt inför valet 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya valdistrikt med kartbilagor, daterat 
den 9 augusti 2021. 

Sammanfattning 
Ett protokollsutdrag har inkommit från valnämnden den 30 augusti 2021. Av 
protokollsutdraget framgår att valnämnden den 10 september 2019, § 53 gav 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän översyn över samtliga 
valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I uppdraget framkommer att 
1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, gärna med riktning mot 1500 
personer. Hänsyn ska även tas till nya bostadsområden som kan komma till. 
Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till 
nya distrikt.  
 
Inför valnämnden den 16 februari 2021 togs ett preliminärt förslag till nya distrikt 
fram baserat på den befolkningsstatistik som fanns tillgänglig då (förslag fastställt 
2021-02-09, VALN 2019/5). Nu har detta förslag till distrikt setts över utifrån den 
senaste befolkningsstatistiken som tillgängliggjordes i mars 2021. Valnämnden har 
berett ärendet och lämnat förslag till beslut den 9 augusti 2021. 
 
Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar 
av valdistrikten. Kommunfullmäktiges förslag till distrikt ska sedan fastställas av 
Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 december.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2021-09-28 § 176 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30 
Sammanfattning tabell över ändringar distrikt, 2021-08-09 
Kartbilagor, 2021-08-08  
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, för åtgärd + bilagor  
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Paragraf 144 Ärendenummer KS2021/510 

Beslut om sammanträdesdagar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum: 
 
Måndagen den 14 februari 2022 
 
Måndagen den 14 mars 2022 
 
Tisdagen den 19 april 2022  
 
Måndagen den 16 maj 2022 
 
Måndagen den 13 juni 2022 
 
Måndagen den 19 september 2022 
 
Måndagen den 17 oktober 2022  
 
Måndagen den 14 november 2022 
 
Måndagen den 12 december 2022 

Sammanfattning 
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen, 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera 
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav 
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen 
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också 
hänsyn i mesta möjliga mån tagits till skollov och Sveriges Kommuner och 
Landstings mötesplanering. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 177 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder för kännedom, samt KS § 177, 2021-09-28  
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Paragraf 145 Ärendenummer KS2021/147 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterad 20 juli 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt punkt 33 och 34 i kommunfullmäktiges 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 § 
kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige. 
Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag (bilaga 1 och 2). Listan omfattar sju motioner och 42 
medborgarförslag. Tre av motionerna är äldre än ett år, övriga befinner sig inom 
den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är sex stycken 
äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 179 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 
Bilaga 1: Ej besvarade medborgarförslag, 2021-07-20 
Bilaga 2: Ej besvarade motioner, 2021-07-20 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder för kännedom 
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2021/397 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden kvartal 2 

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. 
 
Socialnämnden har inget icke verkställt beslut att rapportera per första kvartalet 
2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 181 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-08-23, § 103 
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2021-06-30 

__________ 
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Paragraf 147 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: 
 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 174, Svar på medborgarförslag - 
Referensperson/äldreombudsman med finska språkkunskaper 
 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 175, Svar på medborgarförslag - 
Container för invasiva arter på återvinningsstationen 
 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-09-22, § 92, Svar på medborgarförslag - 
Lekparker 
 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-09-22, § 93, Svar på medborgarförslag - 
Förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra 
 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-09-22, § 94, Svar på medborgarförslag - 
Farthinder Ekenkällsgatan 
 

__________ 
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Paragraf 148 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande avsägelser godkänns: 
 
Amanda Forsberg (L) avsägelse som 1:e vice ordförande i socialnämnden. 
 
Anna Ormerod (V) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs: 
 
Vård- och omsorgsnämnden, till och med 31 december 2022 
Ersättare Mikael Petterson (SD) efter Vakant (SD) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med 31 december 2022 
Ersättare Hans Roheden (SD) efter Vakant (SD) 
 
Valberedningen, till och med 31 oktober 2022 
Ersättare Kristjan Valdimarsson (SD) efter Vakant (SD) 
 
Ena Energi AB, till och med 31 december 2022 
Ledamot Åke Hedén (C) efter Vakant (C) 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 2022 
Ersättare Gabriel Sherif (C) efter Vakant (C) 
 
Socialnämnden, till och med 31 december 2022 
Ledamot Svante Forslund (L) efter Amanda Forsberg (L) 

Sammanfattning 
Amanda Forsberg (L) har den 12 oktober 2021 inkommit med en avsägelse om 
uppdraget som 1:e vice ordförande i socialnämnden. 
 
Anna Ormerod (V) har den 14 oktober 2021 inkommit med en avsägelse om 
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
_________ 
 



 Protokoll  34 (35) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-18  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entlediga, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom  



 Protokoll  35 (35) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-18  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 149 Ärendenummer KS2021/723 

Motion - sluta använd kundbegreppet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Sverre Ahlbom (S) har inkommit med en motion, Sluta använda kundbegreppet i 
den kommunala verksamheten.  

Motionären föreslår:  
- Enköpings kommun tar bort kundbegreppet inom kommunens vård-och omsorg. 
- Vård-och omsorgsförvaltningen inför benämningen BOENDE istället. 
 

Beslutsunderlag 
Motion, Sluta använda kundbegreppet i den kommunala verksamheten, 2021-10-
15 
 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, avdelning för ledningsstöd  
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