
 Protokoll  1 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, torsdagen den 17 februari klockan 15.00 
  
Avser paragrafer 1 - 22 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Jenny Gavelin Sverre Ahlbom 
  

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Digitalt via Teams, måndagen den 14 februari 2022, klockan 18.00–18.43 
  
Beslutande Rolf Carlsson (S), ordförande  

Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Staffan Karlsson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Svante Forslund (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (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) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Ronny Holmberg (SD) 
Eleonora Stålenhag (M), tjänstgörande ersättare 
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare 
Jimmy-Prud Irakoze (S), tjänstgörande ersättare 
Lars Jansson (SD), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare  Märta Wässman (M) 
Krister Larsson (M) 
Ritva Sunnanå-Ericson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Soroor Moetazed (MP) 

Georg Olsson (MP) 
Susanne Brofall (S) 
Laila Berglind (S) 
Marianne van Aller (S) 
Martin Ancons (NE) 
Thomas Ekblom (NE) 
Alice Fors Jansson (SD) 

  
Övriga deltagare Johanna Sköld, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022-02-14 
Anslaget sätts upp 2022-02-17 
Anslaget tas ned 2022-03-11 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

  



 Protokoll  3 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4 

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5 

Interpellationsdebatt - Varför så senfärdig hantering av lokalfrågan? ................................................................ 6 

Interpellation - Verka för att pensionärer får möjlighet att äta lunch i kommunens skolor ................................. 7 

Medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark för barn .................................................................................... 8 

Medborgarförslag - Belysning vid återvinningsstationen i Grillby ....................................................................... 9 

Medborgarförslag - Nytt kommunhus ............................................................................................................... 10 

Medborgarförslag - Cykelbana mellan Enköping och Korsbacken .................................................................. 11 

Medborgarförslag - Bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka ................... 12 

Medborgarförslag - Mindre grus/sand på gång- och cykelvägar och trottoarer ............................................... 13 

Medborgarförslag - Stoppa inflyttning och etablering i staden ......................................................................... 14 

Medborgarförslag - Återvinningsstation i Bredsand ......................................................................................... 15 

Medborgarförslag - Ändra förskolans öppettider! ............................................................................................. 16 

Medborgarförslag - Ändra förskolornas ramtider! ............................................................................................. 17 

Medborgarförslag - Övergångsställen .............................................................................................................. 18 

Medborgarförslag - Outsourcing städ ............................................................................................................... 19 

Genomförandeavtal och köpeavtal för Romberga 23:57 .................................................................................. 20 

Yttrande - revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2021 ....................................................................... 22 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa .......................................................................................... 23 

Valärenden och avsägelser .............................................................................................................................. 25 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 ................................................................................................ 27 

Motion - stöd Bahco Museum (S) ..................................................................................................................... 29 
 
 



 Protokoll  4 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs och Sverre Ahlbom (S) och Jenny Gavelin (L) utses till att 
justera protokollet med Kenneth Hällbom (MP) som ersättare.  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av Jesper Englundhs (S) motion, § 22. 
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2021/844 

Interpellationsdebatt - Varför så senfärdig hantering av 
lokalfrågan? 

Sammanfattning 
Ingvar Magnusson (NE) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Peter Book (M) angående varför så senfärdig hantering av lokalfrågan. 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 173 att interpellation fick 
framföras. Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) lämnar idag svar på den 
ställda interpellation och redogör för svaret,  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Ingvar Magnusson (NE), 2021-11-25 
Interpellationssvar, Peter Book (M), 2021-12-07 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 173 
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2022/90 

Interpellation - Verka för att pensionärer får möjlighet 
att äta lunch i kommunens skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Interpellation får framföras.  

2. Interpellationen och dess frågor överlåts, i enlighet med 5 kap. 63 § 
kommunallagen, till Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens som besvarar interpellation vid nästkommande möte. 

Sammanfattning 
Solweig Sundblad (S) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående att verka för att 
pensionärer får möjlighet att äta lunch i kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, Solweig Sundblad (S), 2022-01-20 

Beslutet skickas till: 
Solweig Sundblad (S)  
Mats Flodin (M)   
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2021/832 

Medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark för 
barn 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om en centrumnära aktivitetspark för barn har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Pia-Maria Byhlin, 2021-11-24 
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2021/835 

Medborgarförslag - Belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen i Grillby har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Angelica Larsson, 2021-11-24 
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2021/848 

Medborgarförslag - Nytt kommunhus 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om nytt kommunhus har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, André Witt, 2021-11-27 
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2021/861 

Medborgarförslag - Cykelbana mellan Enköping och 
Korsbacken 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om cykelbana mellan Enköping och Korsbacken har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Lina Wikström, 2021-11-29 
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2022/49 

Medborgarförslag - Bygga en högstadieskola för elever 
i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, 
Södra trögd och Lillkyrka har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Angelica Larsson, 2022-01-09 
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2022/50 

Medborgarförslag - Mindre grus/sand på gång- och 
cykelvägar och trottoarer 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om mindre grus/sand på gång- och cykelvägar och trottoarer 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Johan Hortberg, 2022-01-09 

  



 Protokoll  14 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 11 Ärendenummer KS2022/56 

Medborgarförslag - Stoppa inflyttning och etablering i 
staden 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att stoppa inflyttning och etablering i staden har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Karlolof Ragnvald Gustafsson, 2022-01-11 
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2022/57 

Medborgarförslag - Återvinningsstation i Bredsand 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om återvinningsstation i Bredsand har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Beatrice Fredriksson Nagy, 2022-01-11 
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2022/86 

Medborgarförslag - Ändra förskolans öppettider! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att ändra förskolans öppettider har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Sofia Ödevi, 2022-01-19 
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2022/87 

Medborgarförslag - Ändra förskolornas ramtider! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att ändra förskolornas ramtider har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Ida Heglert Kronqvist, 2022-01-19 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2022/96 

Medborgarförslag - Övergångsställen 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om övergångsställen har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Mikael Rosendal, 2022-01-21 
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2022/104 

Medborgarförslag - Outsourcing städ 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om outsourcing städ har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Micael Kettunen, 2022-01-25 
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2021/803 

Genomförandeavtal och köpeavtal för Romberga 23:57  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Köpekontrakt med FAB ALVAN 2 godkänns. 

2. Genomförandeavtal med FAB ALVAN 2 godkänns. 

Sammanfattning 
Gällande detaljplan för fastigheten medger byggrätt för flerbostadshus inom 
Romberga 23:57 

Markanvisningsavtal tecknades med FAB ALVAN 2 den 30 augusti 2018 för 
fastigheten. Markanvisningen har sedan förlängts efter avtalstidens utgång. 
Markanvisningen innebär en option, för FAB ALVAN 2, att ensamt förhandla med 
kommunen om köp av fastigheten Romberga 23:57. FAB ALVAN 2 har valt att gå 
vidare med den optionen. Kommunen och FAB ALVAN 2 har avtalat fram en 
köpeskilling, baserat på 1940 kronor/ljus BTA, i och med tecknandet av 
markanvisningsavtalet. 

Parterna har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal avseende exploatering 
på fastigheten Rombera 23:57. Tilläggsavtal avseende förlängning av 
markanvisningsavtalet har tecknats den 13 juni 2019, 1 november 2020, 19 maj 
2021 och 15 september 2021. Detta genomförandeavtal ersätter 
markanvisningsavtalet i sin helhet. 

Genomförandeavtalet och köpeavtal tecknas efter att bygglov beviljats i enlighet 
med markanvisning och detaljplanen. Bygglovet avser nybyggnation av 110 
stycken bostadslägenheter.  

Parterna (bolaget och kommunen) är överens om genomförande- och 
köpeavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen är överens med exploatören om 
genomförande- och köpeavtal och bedömer att en försäljning av fastigheten är i 
linje med vad som tidigare avtalats mellan parterna (bolaget och kommunen). 
Fastigheten avses att bebyggas med hyresrätter och kommer att tillföra området 
Älvdansen ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker FAB ALVAN 2 utveckling av området. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 7 
Protokollsutdrag PLEX, 2021-12-09 § 92 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-23 
Genomförandeavtal, köpeavtal 
Bilaga 1 Plankarta 
Bilaga 2 Exploateringsområde 
Bilaga 2 PM utförande fastighetsmark 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelning, kommunledningsförvaltningen  
FAB ALVAN 2 
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2021/783 

Yttrande - revisionsrapport, granskning av 
delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Enköpings kommuns delårsrapport 
per den 31 augusti 2021, KS2021/561. Bedömningen är att delårsrapporten inte är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

Följande områden anger revisorerna i granskningen 
- Avstämning av exploateringsredovisningen mot bokföringen har inte gjorts i 
delårsrapporten. 
- Bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella 
målen. 
- Bedömningen av måluppfyllelsen för verksamhets- och medarbetarmålen är svår 
att göra då det inte finns någon uppföljning av indikatorer och det lämnas ingen 
tydlig bedömning/prognos av måluppfyllelse i delårsrapporten. 
- Bedömningen av god ekonomisk hushållning för kommunen är svår att göra med 
anledning av den information som lämnas i delårsrapporten om måluppfyllelsen för 
verksamhetsmålen. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen på svar på 
revisionsrapporten, granskning av delårsrapport 2021.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-01-25, § 13 
Yttrande reviderad efter kommunstyrelsen, 2022-01-25 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 6 
Tjänsteskrivelse med yttrande, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-11-15, § 162 
Granskning av delårsrapport 2021, 2021-10-27 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021, 2021-11-01 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna  
Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2021/920 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt, under perioden från och med den 1 
januari 2022 och till och med den 31 mars 2022, sätta ned avgifter enligt beslutad 
avfallstaxa för 2022, beslutat den 14 juni 2021, § 89, till de nivåer som anges i 
avfallstaxan för 2021, beslutade den 16 november 2020, § 155.  

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 23 april 2021 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av att 
producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 januari 
2022. 
 
Några kommuner, däribland Enköping, har under sommaren och hösten tagit 
beslut i kommunfullmäktige om den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt 
ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i förslaget. Med 
anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion 
på ett medlemsråd den 3 november 2021 samt på ett VafabMiljö-möte den 2 
december 2021. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med 
beslut om budget för 2022 den 2 december 2021, även tog beslut om att föreslå att 
den nya avfallstaxan införs den 1 april 2022 istället för den 1 januari 2021. Förutom 
tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det tidigare utskickade förslaget till 
ny avfallstaxa. 
 
Enköpings kommunfullmäktige fattade beslut om taxan den 14 juni 2021, § 89. 
Eftersom VAFAB inte kommer att debitera enligt den av kommunfullmäktige 
beslutade taxan behöver kommunfullmäktige ta ett kompletterande beslut om en 
tillfällig nedsättning av den beslutade taxan till de nivåer som gällde 2021 under 
perioden mellan den 1 januari och 31 mars 2022. Från och med den 1 april 2022 
skall VAFAB ta ut avgifter enligt de högre nivåer som framgår av beslutet om 
avfallstaxa för 2022. 



 Protokoll  24 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 22 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11 § 18 
Missiv, VafabMiljö, 2021-12-20 

Beslutet skickas till: 
Vafab Miljö 
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden och avsägelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens beslut från den 8 december 2021 
om att utse Nina Hedenlund (L) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Börje 
Isaksson (L).  

2. Kommunfullmäktige entledigar Anneli Porsaeus (V) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige entledigar Nina Hedenlund (L) som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

4. Kommunfullmäktige entledigar Jessica Eld Lovéus (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

5. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige utse ny ersättare i 
Anneli Porsaeus (V) ställe. 

6. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige utse ny ersättare i Nina 
Hedenlunds (L) ställe.  

7. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning 
utifrån 2018 års allmänna val för att till kommunfullmäktige utse ny ersättare i 
Jessica Eld Lovéus (SD) ställe.  

8. Följande avsägelser godkänns:  
- Lasse Skoglunds (MP) avsägelse som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  
- Jessica Eld Lovéus (SD) avsägelse som ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden från och med den 17 februari 2022. 
- Hans Rohedens (SD) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  
- Karolina Marks (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för AB Enköpings 
Hyresbostäder.  
- Per Thunbergs (L) avsägelse som ersättare i upplevelsenämnden.  
- Magnus Sävenäs (L) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden.  

 



 Protokoll  26 (29) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

9. Till nedanstående uppdrag utses:  
- Åsa Tinnerholm (MP) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till 
och med 31 december 2022.  
- Annika Enbom (L) till ny ersättare i styrelsen för AB Enköpings Hyresbostäder för 
tiden fram till och med 31 december 2022. 
- Jan Eriksson (L) till ny ledamot i tekniska nämnden för tiden fram till och med 31 
december 2022. 
- Johan Sjöberg (L) till ny ersättare i upplevelsenämnden för tiden fram till och med 
31 december 2022. 
- Lars-Erik Jofalk (SD) till ny ersättare för miljö- och byggnadsnämnden till och med 
den 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut, Länsstyrelsen Uppsala, 2021-12-08 
Avsägelse, Anneli Porsaeus (V), 2021-12-14 
Avsägelse, Nina Hedenlund (L), 2021-12-19 
Avsägelse, Lasse Skoglund (MP), 2022-01-03 
Avsägelse, Jessica Eld Lovéus (SD), 2022-01-11 
Avsägelse, Hans Roheden (SD), 2022-01-16 
Avsägelse, Karolina Mark (L), 2022-02-07 
Avsägelse, Per Thunberg (L), 2022-02-08 
Avsägelse, Magnus Sävenäs (L), 2022-02-08 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala Län, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
KLF Löneservice, för åtgärd  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2022/20 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunfullmäktige till del för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för 
kännedom:  
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-22, § 140 – Svar på uppdrag 
från kommunfullmäktige om förutsättningar för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. 
- Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 145 – Svar på medborgarförslag - Park med 
Paulina Mariadotter-tema. 
- Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 146 - Svar på medborgarförslag - 
Foderautomat för änderna.  
- Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 147 - Svar på medborgarförslag – Grillplatser.  
- Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 148 - Svar på medborgarförslag - Anläggande 
av GC-väg mellan Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen. 
- Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 149 - Svar på medborgarförslag - 
Återinförande av övergångsställen samt sänkt hastighetsgräns i Enköpings tätort. 
- Delegationsbeslut fattat av kommunfullmäktige ordförande, 2021-12-20 - Byte av 
nämnd – Medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping 
- Delegationsbeslut fattat av kommunfullmäktige ordförande, 2021-12-20 - Byte av 
nämnd – Medborgarförslag – Veteranmonument 
- Bifogat dokument med information om vindkraftens påverkan på människor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 
Protokollsutdrag, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-22, § 14 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 145 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 146 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 147 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 148 
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Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 149 
Delegationsbeslut, Byte av nämnd, 2021-12-20 
Delegationsbeslut, Byte av nämnd, 2021-12-20 
E-post angående vindkraft, 2021-11-17 
Bifogat dokument, vindkraftens påverkan på människor, 2021-11-27 
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Paragraf 22 Ärendenummer KS2022/148 

Motion - stöd Bahco Museum (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Jesper Englundh (S) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Enköpings kommun undersöker möjligheten att erbjuda JP Johansson-sällskapet 
ett årligt verksamhetsbidrag för deras hyreskostnad. 

- Enköpings kommun undersöker möjligheten att tillsammans med JP Johansson-
sällskapet ingå ett IOP-avtal för att säkra Bahco Museums framtid. 

Beslutsunderlag 
Motion, stöd Bahco Museum, Jesper Englundh (S), 2022-02-14 
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