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Paragraf 150

Upprop och val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Solweig Eklund (S) och Bo Reinholdsson (KD) till att
justera protokollet med Monica Hallgren (C) som ersättare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Paragraf 151

Godkännande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
Revisionsrapport på delårsrapporten 2021 läggs till som punkt nummer 13 i
föredragningslistan. Ärenden därefter flyttas ner i dagordningen.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 152

Ärendenummer KS2021/743

Interpellation ställd av Sverre Ahlbom (S) till
ordförande för vård- och omsorgsnämnden
Sammanfattning
Sverre Ahlbom (S) har skrivit en interpellation till vård- och omsorgsnämndens
ordförande Bitte Myrsell (M) angående att skydda boende mot att vårdas av
ovaccinerad personal. Kommunfullmäktige beslutar att den får ställas.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Bitte Myrsell (M) lämnar idag svar på den
ställda interpellationen och redogör för svaret.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 153

Ärendenummer KS2021/740

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

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om begränsad tomgångskörning har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-21
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 154

Ärendenummer KS2021/739

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid
Munksundsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om trafiksäkerhet vid Munksundsskolan har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-21
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 155

Ärendenummer KS2021/730

Medborgarförslag - P-skiva Gröngarn
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om p-skiva på Gröngarn har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-20
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 156

Ärendenummer KS2021/715

Medborgarförslag - Förbättra belysningen och minska
antalet halkolyckor
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor
har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-11
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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2021-11-15
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Paragraf 157

Ärendenummer KS2021/683

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

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om kommunhus har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-01
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 158

Ärendenummer KS2021/685

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

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om Söderleden har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-09-30
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsavdelningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 159

Ärendenummer KS2021/686

Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om sidostänger i rehabbassängen har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-01
__________
Beslutet skickas till:
Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 160

Ärendenummer KS2021/704

Medborgarförslag - Fler återvinningscentraler i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om fler återvinningscentraler i kommunen har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-10
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 161

Ärendenummer KS2021/744

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

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om övergångsställe har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-23
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 162

Ärendenummer KS2021/802

Revisionsrapport på delårsrapporten 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsrapporten på delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för
2021 för Enköpings kommun skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige ska hantera delårsrapporten 2021 ska
revisorerna få möjlighet att yttra sig. Revisorerna har lämnat ett utlåtande och en
revisionsrapport avseende delårsrapporten 2021, som ordförande Tony Forsberg
redogör för.

Beslutsunderlag
Revisorernas i Enköpings kommun utlåtande avseende delårsrapport 2021
Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2021
Revisorernas presentation, 2021-11-15
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
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Paragraf 163

Ärendenummer KS2021/561

Delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos för
2021 – Enköpings kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings
kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
I delårsrapporten är prognosen för kommunkoncernens resultat 144 miljoner
kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 10 miljoner
kronor. Resultatet beror i huvudsak på positiva resultat hos Enköpings kommun,
AB Enköpings hyresbostäder och ENA Energi AB.
Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och
gatukostnadsersättningar uppgår till 76 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 procent
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är
36 miljoner kronor eller 1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det
finansiella målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad
skatteprognos. Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till cirka 26
procent respektive 40 procent. Det innebär att resultatet och soliditeten överstiger
de finansiella målen medan självfinansieringsgraden ligger under målet för året.
Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar
behöver finansieras. Skulden uppgick vid utgången av augusti 2021 till totalt 3 902
miljoner kronor vilket motsvarar 83 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings
hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden.
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 49 procent.
Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk
ekonomi. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att
bruttonationalprodukt (BNP) växer med 4,1 procent 2021 vilket betyder att hela
nedgången i svensk ekonomi 2020 återhämtas i år. BNP-tillväxten fortsätter att öka
med 3,4 procent 2022 och för 2023–2024 beräknas den årliga ökningen ligga på
1,4 procent.
Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och är bland de snabbast
växande i Sverige. Hittills i år har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller
2,2 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

18 (28)

Sammanträdesdatum
2021-11-15
Kommunfullmäktige

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt
sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de
angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån ovan har bedömningen gjorts
om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg.
Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt väg, 30 procent
bedöms delvis vara på rätt väg och 20 procent bedöms inte vara på rätt väg.
De fyra medarbetarmålen bedöms inte vara på rätt väg i förhållande till målen för
2023. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron har
förbättrats något sedan föregående år. Resultatet för chefers förutsättningar för
sina uppdrag ligger på samma nivå som tidigare. Den externa
personalomsättningen har ökat i förhållande till 2020 och ligger en procentenhet
över målet. Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att
uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av covid-19 minskar.
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås
för helåret 2021 baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de
fyra medarbetarmålen.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 193
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-12 § 9
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07
Delårsrapport, Enköpings kommun och kommunkoncern, 2021-10-07
Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, 2021-08-31
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 164

Ärendenummer KS2019/798

Regler för investeringar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Upphäver tidigare beslut om styrdokumentet ”Regler för investeringar” antaget
den 5 februari 2018, § 25.
2. Anta förslag till ”Regler för investeringar” daterade den 4 oktober 2021.

Sammanfattning
Enköping kommuns investeringsnivå har ökat kraftigt de senaste åren och
fortsätter på en hög nivå inom den närmaste femårsperioden. Det förklaras bland
annat av en ökad befolkningstillväxt som har medfört utbyggnad av
samhällsservice i form av förskolor, grundskolor, gymnasium och infrastruktur.
Även åldersstrukturen av befintliga fastigheter och infrastrukturanläggningar
påverkar det ökade investeringsbehovet genom planerat underhåll eller
ersättningar.
Investeringar måste styras där de gör mest nytta för att bidra till att uppfylla
kommunens övergripande mål. Dialog och analys av hur olika satsningar och
projekt långsiktigt påverkar samhället och den kommunala servicen behöver föras.
I en tillväxtperiod uppstår ett särskilt behov av en samordnad investeringsstyrning.
Ett begränsat ekonomiskt utrymme är också en betydande faktor som kräver
samordning och prioriteringar.
”Regler för investeringar” är ett styrdokument som uppdateras kontinuerligt i takt
med att investeringsprocessen utvecklas. Detta förslag gäller för kommunens
skatte- och taxefinansierade verksamheter. För de kommunala bolagen och
kommunalförbundet gäller ägardirektiv och förbundsordning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2021 togs ärendet ”Regler
för investeringar” upp för beslut om antagande. Kommunstyrelsen beslutade då, §
169, att återremittera ärendet för beredning av inkomna yrkanden och synpunkter.
En reviderad version presenteras och motiveras i beslutsunderlaget daterad den
10 september 2021.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerarnas signaturer
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Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 196
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-12 § 12
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-04
Regler för investeringar, 2021-10-04
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Kommundirektör

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 165

Ärendenummer KS2021/355

Revidering av avfallsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ”reviderade föreskrifter för avfallshantering
VafabMiljö kommunalförbund” att gälla från 1 januari 2022 i Enköpings kommun.

Sammanfattning
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny
avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att
definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det
kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § revideras.
Med anledning av dessa nationella beslut samt överförandet av ansvaret för
insamling av returpapper till kommunerna, finns det anledning att justera
medlemskommunernas Föreskrifter för avfallshantering. Därtill föreslås några
justeringar av redaktionell karaktär och som följer av tillämpningen av taxan enligt
beslutsunderlag (tjänsteskrivelse, 2021-10-05). Ändringarna är av sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut, enligt 15 kap 44 §
miljöbalken. En mer omfattande förändring av föreskrifterna kan komma att bli
aktuell inom något år men inför detta krävs ett större förarbete och medverkan från
kommunernas miljöförvaltningar med flera, samt utställning för allmänhetens
granskning. Genom Föreskrifter för avfallshantering samt Avfallstaxan styrs
avfallshanteringen hos fastighetsägare och medborgare i medlemskommunerna. I
dessa dokument beskrivs vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika
aktörer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 198
Protokollsutdrag, KSAU, 2021-10-12 § 14
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-05
Förslag till reviderade Avfallsföreskrifter VafabMiljö
__________
Beslutet skickas till:
VafabMiljö

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 166

Ärendenummer KS2021/489

Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte för vatten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hållbarhetslöften Vatten, daterade den 24 september 2021, antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna beslutade löften med
Länsstyrelsen i Uppsala län.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som består i att vägleda och samordna
länets arbete med de nationella miljömålen. Uppdraget omfattar att upprätta och
genomföra regionala åtgärdsprogram för att öka takten i genomförandet av
åtgärder som bidrar till att länets miljötillstånd förbättras och att miljömålen nås.
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö och klimatråd valt att
genomföra uppdraget genom att ta fram fyra regional åtgärdsprogram under
begreppet Färdplan för ett hållbart län. Varje åtgärdsprogram samlar åtgärder för
länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig
genomförandeperiod. Programmets temaområden är:
•

Klimat och energi

•

Ekosystem och biologisk mångfald

•

Vatten

•

Samhällsutveckling

Inom ramen för varje åtgärdsprogram ges kommunen möjlighet att teckna
hållbarhetslöften. Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig kommunen att
genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter, enskilt eller i samverkan med andra
aktörer. Kommunen sätter egna verksamhetsmål för åtgärderna och ansvarar för
finansiering samt för att åtgärdsarbetet omhändertas i den egna verksamheten. För
Enköpings del föreslås åtgärdsarbetet integreras med respektive nämnds arbete
med långsiktig plan eller årsplan (beroende på när nya löften beslutas tidsmässigt).
Tecknade löften gäller under hela programperioden 2021-2024 och nya löften kan
adderas till under samma period. Signering av hållbarhetslöften görs av
kommunstyrelsens ordförande vid en årlig ceremoni där länets åtgärdsarbete
uppmärksammas. Enköpings kommun tecknade hållbarhetslöften för sju åtgärder i
åtgärdsprogrammet för Klimat och Energi hösten 2019 samt för 12 åtgärder i
åtgärdsprogrammet för Ekosystem och biologisk mångfald hösten 2020.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

23 (28)

Sammanträdesdatum
2021-11-15
Kommunfullmäktige

Framtagandet av förslag till hållbarhetslöften – Vatten - har skett i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), majoriteten av åtgärderna ligger inom
ramen för SBFs ansvarsområde. Men även miljö- och byggnadsförvaltningen
(MBF), upplevelseförvaltningen (UPF) och utbildningsförvaltningen (UF) har ingått i
samarbetet. I förslaget finns aktiviteter fördelade på 12 olika åtgärder. Åtgärderna
är:
•

Smart vattenanvändning

•

Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs

•

Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola
och förskola

•

Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat
till vatten som resurs

•

Hållbar vattenplanering

•

Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten och
enskilda avlopp

•

Minska belastningen av näringsämnen från exempelvis primärproduktion,
livsmedelsförädling, hästhållning och andra verksamheter

•

Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen

•

Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten

•

Minska belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden
och/eller pågående verksamheter

•

Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen

•

Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

De resursbedömningar som gjorts visar att flera av åtgärdernas föreslagna
aktiviteter ryms inom befintliga resurser, men att verksamheterna kan behöva
omfördela resurser och omprioritera i sin verksamhetsplanering. Dock behöver ett
par av aktiviteterna ytterligare resurser, och behöver hanteras i budgetprocessen. I
några av aktiviteterna kan exempelvis LONA- eller LOVA-bidrag sökas. Se
resursbedömning under varje åtgärd i beslutsunderlaget. Kostnader för åtgärderna
hanterad i ordinarie budgetprocess eller med sökta statliga medel. Att jobba
förebyggande med vattenkvalitet kostar mindre än att åtgärda förorenade och/eller
på andra sätt förstörda vatten förekomster i efterhand.

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
Heikki Tiitinen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 199
Protokollsutdrag, KSAU, 2021-10-12 § 15
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-05
Enköpings kommun hållbarhetslöfte Vatten
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ordförande
Länsstyrelsens i Uppsala län
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Paragraf 167

Ärendenummer KS2021/414

Anmälan av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
Kommunfullmäktiges beslut
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service anmäls och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av
beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service.
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en
gång per kvartal. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har
de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild
avgift.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 mars 2021och som inte
verkställts senast 30 juni 2021. I redovisningen ska också framgå beslut som
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller
kontaktpersonsuppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 3 september 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 28 beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tidsramen. Redovisningen
visar också på två beslut som avser avbrott i verkställighet, dessa avser
boendestöd och kontaktperson enligt SoL. Av skrivelsen framgår också att det
inom LSS är 43 beslut som inte har verkställts inom tidsramen. 24 av dessa avser
avbrott i verkställighet.

Beslutsunderlag
Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 80, 2021-09-22
Tjänsteskrivelse, vård-och omsorgsnämnden, 2021-09-03
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Paragraf 168

Ärendenummer KS2021/703

Anmälan av nämndbeslut om medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Sammanfattning
Följande beslut har inkommit från nämnder i ärendet om svar på medborgarförslag:
Tekniska nämnden 2021-10-20
•

Svar på medborgarförslag - Samma trafikregler i hela innerstaden efter kl
22:00, § 108

•

Svar på medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån, § 107

•

Svar på medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i Grillby, § 106

•

Svar på medborgarförslag - Skydd mot att barnen åker rakt ut på vägen i
pulkabacken på Ängsvägen i Grillby, § 105

Kommunfullmäktiges ordförande har beslut om byte av ansvarig nämnd:
•

Medborgarförslag om att bygga en lekplats och bollplan i Bredsant, 202110-07, KS 2020/722

•

Medborgarförslag om att anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som
komplement till Stora Torget, 2021-10-07, KS 2021/458

•

Medborgarförslag om att anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som
komplement till Stora Torget, 2021-10-20, KS 2020/458

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-11-04
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Paragraf 169

Ärendenummer KS2018/634

Anmälan om länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av nedanstående beslut och lägger det till handlingar:
1. Länsstyrelsens beslut från den 21 oktober 2021 om att utse Ronny Holmberg
(SD) till ny ledamot efter Tommy Henriksson (SD) och Lars Ljung (SD) till ny
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Länsstyrelsens beslut från den 21 oktober 2021 om att utse Jan Hannebo (M) till
ny ledamot efter Johan Wessmark (M) kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslut, Länsstyrelsen Uppsala län, Sverigedemokraterna, 2021-10-21
Beslut, Länsstyrelsen Uppsala län, Moderaterna, 2021-10-21
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Paragraf 170

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden och avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Börje Isakssons (L) som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning
utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige i
Börje Isakssons (L) ställe.

Sammanfattning
Uppsala Tingsrätt har inkommit med ett beslut angående att Magnus Ågren
entledigas som nämndeman vid Uppsala tingsrätt från och med 1 november 2021
på egen begäran.
Börje Isaksson (L) har den 19 september 2021 inkommit med en avsägelse som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-05
Beslut, Uppsala Tingsrätt, 2021-11-02
__________
Beslutet skickas till:
Löneservice
Förtroendemannaregistret
De entlediga
Nystart Enköping
Länsstyrelsen Uppsala
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