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Beslutande  Mats Flodin (M), ordförande 
Monica Avås (M), förste vice ordförande 
Hans Olsson (S), andre vice ordförande  
Peter Book (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Krister Larsson (M) 
Tina Rudolphson (M) 
Viktor Hedqvist (M), §§ 204–210 
Jan Hannebo (M) 
Robert Haijlen (M) 
Ritva Sunnanå-Ericson (M), tjänstgörande ersättare 
Stefan Nyblad (M), tjänstgörande ersättare, §§ 203–210 
Anders Wikman (NE) 
Tuija Rönnback (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare 
Per-Anders Staav (NE), tjänstgörande ersättare 
Ulrika Ornbrant (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Rebecka Lindström (C) 
André Nyman van der Kaay (C) 
Madlin Marouki (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Per Elfving (KD) 
Rose Adan Hassan (MP) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Svante Forslund (L) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S), §§ 204 - 210 
Solweig Eklund (S) 
Johan Engwall (S) 
Tina Löfgren (S) 
Johan Enfeldt (S) 
Ros-Mari Bålöw (S) 
Niklas Björkegren (S), §§ 194 - 203 
Sara Skoglund (S), tjänstgörande ersättare 
Jimmy Prudence Irakoze (S), tjänstgörande ersättare 
Sari Martikainen (S), tjänstgörande ersättare 
Sverker Scheutz (V) 
Daniel Svalling (V) 
Britta Dalved (V) 
Benjamin Albertsson (SD) 
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Ronny Holmberg (SD) 
Jesper Smith (SD) 
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare 
Alice Fors Jansson (SD), tjänstgörande ersättare, §§ 194–203 
Mats Pettersson (SD), tjänstgörande ersättare 
Kristjan Valdimarsson (SD), tjänstgörande ersättare 
Mikael Pettersson (SD), tjänstgörande ersättare 
Anders Lindén (-) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Magnus Johansson (M) 
Erik Jansson (M) 
Martin Ancons (NE) 
Lars-Erik Olsson (C) 
Henrik Lindberg (KD) 
Magnus Nyström (KD) 
Carina Tennfors (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Björn Hellström (L) 
Linda Forslund (L) 
Theo Caldwell (S) 
Ingun Sandström (S) 
Marie Ekberg (S) 
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Paragraf 194  

Upprop och val av protokolljusterare/rösträknare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs. Krister Larsson (M) och Matz Keijser (S) utses till 
protokollsjusterare tillika rösträknare med Tuija Rönnback (NE) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 195  

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 196 Ärendenummer KF2022/72 

Nyinkomna motioner och interpellationer 

Sammanfattning 
Inga nyinkomna motioner och interpellationer för kommunfullmäktige att hantera.  

__________  
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Paragraf 197 Ärendenummer KF2022/71 

Medborgarförslag - lekplats Bredsand 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om en lekplats i Bredsand har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-11-15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 198 Ärendenummer KF2022/76 

Svar på motion - Föreningarnas Hus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen "Föreningarnas Hus" (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd då 
upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande ett 
"Föreningarnas hus".  

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Solweig Eklund (S), 
Johan Engwall (S), Tina Löfgren (S), Johan Enfeldt (S), Ros-Mari Bålöw (S), Niklas 
Björkegren (S), Sara Skoglund (S), Jimmy Prudence Irakoze (S), Sari Martikainen 
(S) och Hans Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
En motion från Jesper Englundh (S) inkom i november 2021, varvid Jesper  
Englundh yrkar att Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna  
för att tas i anspråk av föreningslivet till ett ”Föreningarnas hus”. Den 13 december  
2021, § 175 beslutade fullmäktige att motionen skulle skickas till kommunstyrelsen  
för beredning. 

Den 17 oktober 2022, § 155 beslutade fullmäktige att upplevelsenämnden ska få i  
uppdrag att utreda och besluta gällande ett ”Föreningarnas hus”. Redan  
dessförinnan hade kommunledningsförvaltningen påbörjat en utredning gällande  
frågan. Eftersom frågan redan ligger hos upplevelsenämnden att hantera  
föranleder Jesper Englundhs motion inte någon åtgärd.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till motionen.  

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att motionen "Föreningarnas Hus" (KS2021/837) föranleder inte någon 
åtgärd då upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande ett 
"Föreningarnas hus".  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Peter Books (M) yrkande.  
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Voterings begärs och ska genomföras.  

Omröstning 
Ordförande meddelar följande voteringsordning:  

JA-röst för Peter Books (M) yrkande.  
NEJ-röst för Jesper Englundhs (S) yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Peter Book (M) X   

Bitte Myrsell (M)  X   

Krister Larsson (M) X   

Tina Rudolphson (M) X   

Jan Hannebo (M) X   

Robert Haijlen (M) X   

Ritva Sunnanå-Ericson (M) X   

Stefan Nyblad (M) X   

Anders Wikman (NE) X   

Tuija Rönnback (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Thomas Ekblom (NE) X   

Per-Anders Staav (NE) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

André Nyman van der Kaay (C) X   

Madlin Marouki (KD) X   

Kristina Eriksson (KD) X   

Per Elfving (KD) X   
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Rose Adan Hassan (MP) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Svante Forslund (MP) X   

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Mats Keijser (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Tina Löfgren (S)  X  

Johan Enfeldt (S)  X  

Ros-Mari Bålöw (S)  X  

Niklas Björkegren (S)  X  

Sara Skoglund (S)  X  

Jimmy Prud Irakoze (S)  X  

Sari Martikainen (S)  X  

Sverker Scheutz (V)  X  

Daniel Svalling (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Benjamin Albertsson (SD)   X 

Ronny Holmberg (SD)   X 

Jesper Smith (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)   X 

Alice Fors Jansson (SD)   X 

Mats Pettersson (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Mikael Pettersson (SD)   X 

Anders Lindén (-)   X 
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Hans Olsson (S)  X  

Monica Avås (M) X   

Mats Flodin (M)   X 

Resultat 25 16 10 

 
Med 25 JA-röster mot 16 NEJ-röster (10 avstår) beslutar kommunfullmäktige att 
motionen "Föreningarnas Hus" (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd då 
upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande ett 
"Föreningarnas hus".  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 209 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 165 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-12-13, § 175 
Motion, Föreningarnas hus, Jesper Englundh (S), 2021-12-13  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 199 Ärendenummer KF2022/80 

Tilläggsbudget för socialnämnden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Enköpings kommuns budget för 2022 revideras genom att  
socialnämndens budgetram höjs med 31,1 miljoner kronor. 
 

2. Enköpings kommuns budgeterade resultat för 2022 minskas från 122,8  
miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på  
2,5%, soliditet på ≥ 25% samt självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls. 

Sammanfattning 
Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december  
2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå  
socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i  
uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter  
att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916). 

På socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2022 beslutade nämnden att gå  
vidare med en ny begäran om tilläggsbudget för 2022 motsvarande 31,1 miljoner  
kronor (SN2022/174). Beslutet baseras på socialnämndens delårsrapport per 31  
augusti 2022 och den utredning om volymer som socialförvaltningen utfört. Som  
en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom 
socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare  
redovisats som gemensamma brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har inte  
tidigare varit volymuppräknade. Genom att dessa kostnader volymuppräknas blir  
det en tydligare koppling mellan socialförvaltningens bemanningsbehov i  
förhållande till kommuninvånarnas behov. 

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är mottagningen, utredning  
barn, utredning vuxen, samhällsvård barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd  
(personal). Dessa nya volymsatta verksamheter motsvarar 9,9 miljoner kronor i  
kostnadsökning för personalbehov för 2022.  

Socialnämnden har också haft volymökningar inom bland annat övrig vuxenvård  
(ej missbruk), familjehem för barn samt institutionsvård barn under 2022  
motsvarande 18,3 miljoner kronor i kostnadsökning. På grund av svårigheter att 
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rekrytera personal med tillräcklig kompetens har socialförvaltningen tagit in  
konsulter som medfört ökade kostnader motsvarande 2,9 miljoner kronor under  
2022. Dessa tre poster motsvarar en total kostnadsökning på 31,1 miljoner kronor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att socialnämndens begäran om  
tilläggsbudget för 2022 bifalles utifrån den utredning socialförvaltningen gjort samt  
de volymökningar som socialnämnden har under 2022. Socialnämndens  
volymökningar och nya volymsatta verksamheter finns inlagda i  
resursfördelningsmodellen för budget 2023. 

En ökning av socialnämndens budgetram med 31,1 miljoner kronor medför att  
Enköpings kommuns budget för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7  
miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på ≥ 25% samt  
självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls. 

Yrkanden 
Peter Book (M) och Tuija Rönnback (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Enköpings kommuns budget för 2022 revideras genom att  
socialnämndens budgetram höjs med 31,1 miljoner kronor. 
 

2. Enköpings kommuns budgeterade resultat för 2022 minskas från 122,8  
miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på  
2,5%, soliditet på ≥ 25% samt självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Peter Books (M) med fleras yrkande 
och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 228 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 175 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-18 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-19, § 133, KS2022/606 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62, KS2021/916 
Socialförvaltningens missiv, 2021-12-20, SN2021/51 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 146, SN2022/174 
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__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Socialnämnden, för åtgärd  
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Paragraf 200 Ärendenummer KF2022/14 

Regler för inköp och upphandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta förslag till regler för inköp och upphandling, daterat den 8 augusti  
2022, 
 

2. reglerna ska börja gälla den 1 januari 2023, 
 

3. kommunstyrelsen får i uppdrag under 2023 ta fram ett förslag till program  
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs  
av privata utförare.  

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling behöver revideras för att följa  
upphandlingslagstiftningen. Utöver det behövs det regler som kompletterar den  
policy som fullmäktige antog 14 mars 2022, § 38 (KS2021/128). 

Den 25 januari 2022 (§ 14) beslutade kommunstyrelsen att skicka ett förslag till  
regler för inköp och upphandling på remiss till nämnderna. Svar har kommit från  
tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. Utifrån de inkomna remissvaren har ett nytt  
förslag till regler för inköp och upphandling tagits fram. 

Den 17 oktober 2022 återremitterade kommunfullmäktige, genom en  
minioritetsåterremiss, ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att  
kommunstyrelsen ska återkomma med ett förslag som säkerställer att de avtal  
som Enköpings kommun träffar med externa utförare innehåller regler som täcker  
frågan om meddelarskydd samt övriga punkter i remissvaret från utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden. 

I förslaget till regler för inköp och upphandling har det, jämfört med förslaget som  
skickades på remiss till nämnderna, förtydligats vad nämndens och förvaltningens  
ansvar innebär i praktiken och vilken roll inköpsavdelningen har. Dispositionen har  
också gjorts om, för att göra det tydligare vad som gäller vid respektive typ av  
inköp (avrop från ramavtal, annonserad upphandling och direktupphandling) och  
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vilka delar som gäller oavsett typ av inköp (avsnitt 4, Övergripande förhållningssätt  
vid anskaffning). 

Förslaget till regler för inköp och upphandling förtydligar det ansvar som redan  
idag ligger på nämnden i egenskap av upphandlande myndighet. Detta ansvar  
följer direkt av kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och nämndens  
reglemente och åligger nämnden oavsett vad som sägs i dessa regler. Reglerna  
innebär inte en ansvarsförskjutning utan förtydligar enbart det ansvar som redan  
gäller. 

Reglerna för inköp och upphandling syftar inte till att i detalj beskriva vilka krav  
kommunen ska ställa i en upphandling. Finns det behov av att mer specifikt  
beskriva hur en viss typ av upphandling ska gå till och vilka krav som ska ställas  
får det regleras särskilt. Det skulle till exempel kunna handla om ett dokument som 
styr vilka krav den upphandlande myndigheten ska ställa när den beslutat att  
tillämpa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett  
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs  
av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och  
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Det  
programmet är ett lämpligare dokument för de synpunkter minoriteten i fullmäktige  
har framfört jämfört med reglerna för inköp och upphandling. Det föreslås därför  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett sådant program.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

1. anta förslag till regler för inköp och upphandling, daterat den 8 augusti 
2022, 
 

2. reglerna ska börja gälla den 1 januari 2023, 
 

3. kommunstyrelsen får i uppdrag under 2023 ta fram ett förslag till program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare.  
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Sverker Scheutz (V) yrkar på att i riktlinjerna för inköp och upphandling lägga till 
avsnitt 4:10 med överskriften Meddelarfrihet och meddelarskydd med texten: allt 
som görs på uppdrag av Enköpings kommun bekostas av offentliga medel. För att 
stödja transparens och insyn är det därför viktigt att externa utförares anställda får 
åtnjuta samma meddelarfrihet och meddelarskydd som tryckfrihetsförordningen ger 
kommunens anställda. Därför ska de avtal som Enköpings kommun träffar med 
externa utförare innehålla bestämmelser om de anställdas meddelarfrihet och 
meddelarskydd. 

Johan Enfeldt (S) yrkar bifall till Sverkers Scheutz (V) tilläggsyrkande.  

Peter Book (M) yrkar på avslag till Sverker Scheutz (V) tilläggsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Peter 
Books (M) yrkande och finner så. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Sverker 
Scheutz (V) tilläggsyrkande och finner avslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 216 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 168 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-30 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-10-17, § 157 
Förslag, Regler för inköp och upphandling, 2022-08-08 
Remissvar, tekniska nämnden, 2022-03-16 TN § 26 
Remissvar, upplevelsenämnden, 2022-03-15 UPN § 28 
Remissvar, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-13 UAN § 55 
Beslutat yttrande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-05 
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2022-03-23 VON § 35 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
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Paragraf 201 Ärendenummer KF2022/78 

Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i 
Enköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Antar föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun enligt 
förslag daterar 2022-10-21.  

Sammanfattning 
Det finns behov av att ersätta det befintliga arkivreglementet med arkivföreskrifter 
och riktlinjer. Detta för att uppnå ändamålsenlig och effektiv styrning av 
arkivhanteringen samt för att tydliggöra ansvarsförhållandena inom arkivområdet. 

Framtagandet av föreskrifterna och riktlinjerna är första steget i ett pågående 
utvecklingsarbete gällande kommunens övergripande arkivhantering. I nästa steg 
planeras det för framtagande av rekommendationer och uppdatering av 
arkivmyndighetens rådgivning.  

Föreskrifterna berör det som i arkivlagen definieras som arkivvård. Riktlinjerna 
innehåller bestämmelser om bland annat ansvarsfördelning, gallring och uppgifter 
som inte reglerats tydligt på annat sätt.  

Förslaget har remitterats till kommunens nämnder, bolag och kommunrevisionen. 
Åtta av nio instanser har svarat och utifrån inkomna synpunkter har stycket om 
arkivmyndighetens uppdrag flyttats. Flera av de inkomna synpunkterna bedöms 
kunna åtgärdas i nästa steg av utvecklingsarbetet gällande arkivmyndighetens 
rådgivning och rekommendationer och föranleder inga konkreta förändringar i 
förslagets innehåll eller utformning. Två nämnder framhåller att det finns ett stort 
behov av att detta arbete påskyndas.  

Planen är att gå vidare med nästa steg efter det att föreskrifterna och riktlinjerna 
antagits. Bedömningen är dock att det med befintliga personella resurser (2,5 
tjänst) – samt det faktum att arkivmyndigheten redan idag inte hinner med vissa 
delar av sitt uppdrag – inte är möjligt att påskynda arbetet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 217 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 170 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 
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Förslag, Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun, 2022-
10-21 
Sammanställning och analys av remissvar om föreskrifter och riktlinjer för hantering 
av arkiv, 2022-10-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
AB Enköpings Hyresbostäder, för kännedom 
ENA Energi AB, för kännedom 
Kommunrevisionen, för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom,  
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  
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Paragraf 202 Ärendenummer KF2022/81 

Omfördelning investeringsbudget konstgräsplan 
Lillsidan 4:4 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Omfördela 2,5 miljoner kronor i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan 2026 från samlingsposten 
hyresgäst/kapacitetsanpassningar/utemiljö till upplevelsenämndens projekt 
konstgräsplan Lillsidan.  
 

2. Omfördela 2,5 miljoner kronor i upplevelsenämndens investeringsplan 
2026 från inventarier till projektet konstgräsplan Lillsidan. 
 

3. Upplevelsenämndens ökade driftkostnader för investeringen hanteras i 
ordinarie budgetprocess. 

Särskilt yttrande 
Johan Engwall (S) lämnar in följande särskilda yttrande:  

Socialdemokraterna vill understryka vikten av att Upplevelsenämnden för en dialog 
med föreningslivet om vilka behov som finns gällande en ny konstgräsplan samt att 
det behov som identifieras i dialogen tydligt framgår av beställningen till Tekniska 
nämnden. 

Anders Wikman (NE) lämnar in följande särskilt yttrande:  

Jag ställer mig bakom Johan Engwalls (S) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
I projektet ny grundskola på Lillsidan 4:4 har samverkansmöjligheter mellan 
verksamheter eftersträvats och möjliggjorts. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i 
området genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på 
skolgården.  

I samverkan med upplevelseförvaltningen ser båda förvaltningarna en stor 
möjlighet och vinst att samnyttja den gräsplan som skolan planerat på skolgården. 
Förvaltningarnas gemensamma önskemål är därför att göra denna yta till en 
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konstgräsplan med måtten cirka 79 meter x 66 meter. Planens storlek möjliggör 
spel för nio spelare eller uppdelning i två mindre planer med sju spelare per plan. 
Även om det inte skulle bli ett beslut om konstgräsplan har utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen som avsikt att anlägga en enklare plan i samma 
storlek. 

Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rast-verksamhet och 
idrottslektioner. På kvällar, helger samt vissa lov kommer konstgräsplanen kunna 
hyras av föreningslivet men även finnas tillgänglig för spontanidrott. Både 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och upplevelsenämnden har fattat 
beslut om att föreslå kommunfullmäktige en omfördelning av investeringsplan för 
2026 mellan nämnderna och att den ökade driftkostnaden för upplevelsenämnden 
hanteras i kommande budgetprocess.  

Ärendet har beretts mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning, 
upplevelseförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och 
kommunledningsförvaltning. Kommunledningsförvaltningen anser att 
grundskoleprojektets mål om social hållbarhet förstärks genom att den 
samordnade investeringen möjliggör en högre grad av naturlig vuxennärvaro i 
området.  

Med en samordnad investering kan investeringen utgiftsmässigt finansieras inom 
befintlig investeringsplan. Verksamhetsmässigt ger samordningen en hög 
nyttjandegrad då användning av investering möjliggörs både dag- och kvällstid för 
såväl skolan som föreningslivet men även för spontanidrott. Den totala 
investeringsutgiften beräknas till 5 miljoner kronor och driftkostnadsökning till cirka 
0,7 miljoner kronor för upplevelsenämnden. Eftersom upplevelseförvaltningen har 
driftansvar för idrottsverksamhet i kommunen är det lämpligt att den samlade 
investeringsutgiften ligger hos upplevelsenämnden. Konstgräsplanen antas 
medföra en ökad vuxennärvaro vilket förstärker avsikten att förutom ny grundskola 
skapa en mötesplats i området där social hållbarhet utvecklas 

Yrkanden 
Johan Engvall (S), Kristina Eriksson (KD) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Omfördela 2,5 miljoner kronor i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan 2026 från samlingsposten 
hyresgäst/kapacitetsanpassningar/utemiljö till upplevelsenämndens projekt 
konstgräsplan Lillsidan.  
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2. Omfördela 2,5 miljoner kronor i upplevelsenämndens investeringsplan 
2026 från inventarier till projektet konstgräsplan Lillsidan. 
 

3. Upplevelsenämndens ökade driftkostnader för investeringen hanteras i 
ordinarie budgetprocess. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Johan Engwalls (S) med fleras 
yrkande och finner så. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 230 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 177 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20  
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 
UAN2022/1099, § 162  
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, UPN2022/170, § 67 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom  
Teknisk nämnd, för kännedom 
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Paragraf 203 Ärendenummer KF2022/77 

Arvode till vigselförrättare och begravningsförrättare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nuvarande bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare samt 
borgerliga begravningsförrättare ska gälla till och med 31 mars 2023. 

Sammanfattning 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019–
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19 
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under 
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och 
borgerliga begravningsförrättare.  

Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda 
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa 
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala 
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen. 
Ersättningarna bör hur som helst inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller 
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen 
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska 
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet 
med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 12 
december 2022. 

Utredningen är inte slutförd än och ett slutligt förslag till beslut kommer inte kunna 
redovisas till fullmäktige senast 12 december 2023. För att de borgerliga 
vigselförrättarna och begravningsförrättarna inte ska stå utan ersättning under 
beredningen av ärendet föreslås att nuvarande bestämmelser om ersättning ska 
gälla fram till och med 31 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 215 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 167 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare, 2019-04-15 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare, 2019-04-15 
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__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Paragraf 204 Ärendenummer KF2022/79 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och 
plan för 2024–2025, investeringsbudget samt taxor och 
avgifter för 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på:  
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning år 2023,  
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023,  
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023,  
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor,  
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor.  
 

2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Buffert för volymförändring”.  
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”.  
 

5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3.  
 

6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor.  
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
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9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till; - 0,58 procent för Enköpings kommuns 
Moderbolag AB - 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder - 0,24 
procent för ENA Energi AB 

Reservationer  
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Solweig Eklund (S), 
Johan Engwall (S), Tina Löfgren (S), Johan Enfeldt (S), Ros-Mari Bålöw (S), 
Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S), Jimmy Prudence Irakoze (S), Sari 
Martikainen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sverker Scheutz (V), Daniel Svalling (V) och Britta Dalved (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 25 oktober 2022 att 
revidera ”Tidplanen för styrning och uppföljning 2022” (KS2022/531) ytterligare en 
gång där kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–
2025 flyttas till den 12 december 2022.  



 Protokoll  28 (47) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om 
årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461). 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet 
den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.  

Kommunallagen, 11 kap. 11 §, föreskriver att ”Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. Begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.” 
Kommunalskatten föreslås vara oförändrad 2023 och fastställs till 21:34 kronor vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022. 

Yrkanden  
Peter Book (M), Anders Wikman (NE), Tuija Rönnback (NE), Ulrika Ornbrant (C), 
Per Elfving (KD), Kenneth Hällbom (MP), Svante Forslund (L), Krister Larsson (M), 
Viktor Hedqvist (M) och André Nyman van der Kaay (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på:  
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning år 2023,  
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023,  
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023,  
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor,  
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor.  
 

2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Buffert för volymförändring”.  
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”.  
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5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 

som fattas med stöd av punkt 2 och 3.  
 

6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor.  
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
 

9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till; - 0,58 procent för Enköpings kommuns 
Moderbolag AB - 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder - 0,24 
procent för ENA Energi AB 
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Jesper Englundh (S), Johan Engvall (S), Linda Johansson (S), Johan Enfeldt (S), 
Tina Löfgren (S) och Solweig Sundblad (S) yrkar att kommunfullmäktige antar 
socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.  

Sverker Scheutz (V) yrkar att kommunfullmäktige antar Vänsterpartiets 
budgetförslag i sin helhet.  
 
Benjamin Albertsson (SD) yrkar på följande ändring i kommunstyrelsens förslag till 
beslut: att sju miljoner tas ifrån upplevelse nämnden och omfördelas till utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden tre miljoner och fyra miljoner till vård och 
omsorgsnämnden.  

Anders Wikman (NE), Linda Johansson (S) och Britta Dalved (V) yrkar avslag till 
Benjamin Albertssons (SD) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ett ändringsyrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige först kan ta ställning till ändringsyrkande 
och sedan ställa de tre förslag till beslut mot varandra och finner så. 

Ordförande frågar därför först om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå 
Benjamin Albertssons (SD) ändringsyrkande och finner avslag.  

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag, Vänsterpartiets 
budgetförslag och Socialdemokraternas budgetförslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Voterings begärs och ska genomföras.  

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.  

Utse motförslag - omröstning ett 
Ordförande meddelar följande voteringsordning:  

JA-röst för Socialdemokraternas budgetförslag.  
NEJ-röst för Vänsterpartiets budgetförslag.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Peter Book (M)   X 

Bitte Myrsell (M)    X 
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Krister Larsson (M)   X 

Tina Rudolphson (M)   X 

Jan Hannebo (M)   X 

Robert Haijlen (M)   X 

Ritva Sunnanå-Ericson (M)   X 

Viktor Hedqvist (M)   X 

Anders Wikman (NE)   X 

Tuija Rönnback (NE)   X 

Kim Jämsä (NE)   X 

Johnny Karlsson (NE)   X 

Thomas Ekblom (NE)   X 

Per-Anders Staav (NE)   X 

Ulrika Ornbrant (C)   X 

Magnus Hellmark (C)   X 

Rebecka Lindström (C)   X 

André Nyman van der Kaay (C)   X 

Madlin Marouki (KD)   X 

Kristina Eriksson (KD)   X 

Per Elfving (KD)   X 

Rose Adan Hassan (MP)   X 

Kenneth Hällbom (MP)   X 

Svante Forslund (MP)   X 

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Mats Keijser (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Johan Engwall (S) X   
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Tina Löfgren (S) X   

Johan Enfeldt (S) X   

Ros-Mari Bålöw (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sara Skoglund (S) X   

Jimmy Prud Irakoze (S) X   

Sari Martikainen (S) X   

Sverker Scheutz (V)  X  

Daniel Svalling (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Benjamin Albertsson (SD)   X 

Ronny Holmberg (SD)   X 

Jesper Smith (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)   X 

Mats Pettersson (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Mikael Pettersson (SD)   X 

Anders Lindén (-)   X 

Hans Olsson (S) X   

Monica Avås (M)   X 

Mats Flodin (M)   X 

Resultat 13 3 34 

 
Med 13 JA-röster mot 3 NEJ-röster (34 avstår) utser kommunfullmäktige 
Socialdemokraternas budgetförslag som motförslag till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Huvudomröstning - omröstning två 
Ordförande meddelar följande voteringsordning:  
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JA-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.  
NEJ-röst för Socialdemokraternas budgetförslag.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Peter Book (M) X   

Bitte Myrsell (M)  X   

Krister Larsson (M) X   

Tina Rudolphson (M) X   

Jan Hannebo (M) X   

Robert Haijlen (M) X   

Ritva Sunnanå-Ericson (M) X   

Viktor Hedqvist (M) X   

Anders Wikman (NE) X   

Tuija Rönnback (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Thomas Ekblom (NE) X   

Per-Anders Staav (NE) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

André Nyman van der Kaay (C) X   

Madlin Marouki (KD) X   

Kristina Eriksson (KD) X   

Per Elfving (KD) X   

Rose Adan Hassan (MP) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Svante Forslund (MP) X   
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Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Mats Keijser (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Tina Löfgren (S)  X  

Johan Enfeldt (S)  X  

Ros-Mari Bålöw (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sara Skoglund (S)  X  

Jimmy Prud Irakoze (S)  X  

Sari Martikainen (S)  X  

Sverker Scheutz (V)  X  

Daniel Svalling (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Benjamin Albertsson (SD)   X 

Ronny Holmberg (SD)   X 

Jesper Smith (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)   X 

Mats Pettersson (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Mikael Pettersson (SD)   X 

Anders Lindén (-) X   

Hans Olsson (S)  X  

Monica Avås (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Resultat 27 16 7 
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Med 27 JA-röster mot 16 NEJ-röster (7 avstår) beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
AB Enköpings Hyresbostäder, för kännedom 
ENA Energi AB, för kännedom 
Kommunrevisionen, för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom,  
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  
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Paragraf 205 Ärendenummer KF2022/63 

Val till borgerliga begravningsförrättare, mandatperiod 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till borgerliga begravningsförrättare utses: 

1. Anna Juhlin, Nystart Enköping  
2. Sverre Ahlbom, Socialdemokraterna  
3. Mats O Karlsson, Socialdemokraterna  
4. Theo Caldwell, Socialdemokraterna  
5. Thord Andersson, Miljöpartiet 

Sammanfattning 
Den som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en kyrklig  
begravningsceremoni. I sådana fall får anhöriga eller vänner anlita någon  
begravningsförrättare för en borgerlig begravningsceremoni. Kommunfullmäktige i  
Enköpings kommun utser begravningsförrättare. 

Kommunfullmäktiges valberedningen har berett ärendet till borgerliga  
begravningsförrättare. Valberedningen beslutade den 21 november 2022, § 41 att  
föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till borgerliga 
begravningsförrättare utses: 

1. Anna Juhlin, Nystart Enköping  
2. Sverre Ahlbom, Socialdemokraterna  
3. Mats O Karlsson, Socialdemokraterna  
4. Theo Caldwell, Socialdemokraterna 

Valet av begravningsförrättare faller under kommunstyrelsens beredningstvång till  
kommunfullmäktige och därför ska kommunstyrelsens hantera ärendet. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar på att Thord Andersson, Miljöpartiet läggs till som 
begravningsförrättare. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande.  
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Ordförande frågar om vi kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner så. Ordförande därefter om fullmäktige avslår eller bifaller 
Kenneth Hällboms (MP) tilläggsyrkande och finner bifall.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
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Paragraf 206 Ärendenummer KF2022/82 

Val av en styrelserepresentant samt ombud till 
Energikontoret i Mälardalen AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i  
Mälardalen AB, 
 

2. utse Jan Hannebo (M), som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2023 till  
och med 31 december 2026 

Sammanfattning 
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i tre  
län, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Energikontoret i Mälardalen har ett  
100 procent offentligt huvudmannaskap. Energikontoret i Mälardalen syfte är att  
stärka förutsättningar för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå 
med ett nationellt och globalt klimatperspektiv.  

Enköpings kommun tog över aktieägaravtalet från Ena Energi den 31 december  
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 93. Detta  
innebär att numera är Enköpings kommun en av alla ägare av Energikontoret i  
Mälardalen. Enköpings kommun äger 7,8 procent av aktiverna och är således  
fjärde största ägaren. Respektive ägares fullmäktige utser representant till 
bolagets styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot i 
styrelsen och resten av plats som suppleanter. Kommunfullmäktige ska därför utse 
en styrelserepresentant och en representant till stämman.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, § 164 att utse Ena 
Energis VD som styrelserepresentant för Energikontoret i Mälardalen AB.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 238 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 186 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14, § 93 
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Aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-25 
E-post, Energikontoret i Mälardalen, 2022-10-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
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Paragraf 207 Ärendenummer KF2022/83 

Val av gode män till lantmäteriförrättning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till gode män med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden utse:  
1. Hans Olsson, Socialdemokraterna   
2. Thomas Ekblom, Nystart Enköping  
 

2. till gode män med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller 
skogsbruksförhållanden utse:  
1. Jan Eriksson, Liberalerna  
2. Jan Fredriksson, Centerpartiet  
3. Sören Sagström, Centerpartiet  

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska gode män utses genom 
val av kommunfullmäktige. God man ska inom kommunen vara valbar till 
nämndeman i tingsrätt. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.  

God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget förfallet. 

Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som 
nämndeman och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande 
tjänstgöra äger motsvarande tillämpning i fråga om god man. 

Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 15 februari 2019 att samtliga kommuner 
i Uppsala län ska utse minst fyra gode män enligt 4 kap 2 § 
fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), varav minst två med erfarenhet i frågor 
om tätortsförhållanden och minst två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller 
skogsbruksförhållanden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-07 
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Beslut, Länsstyrelsens Uppsala län, 2019-02-15  
Brev, Val av gode män till lantmäteriförrättning, Lantmäteriet, 2022-11-11 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom 
Länsstyrelsen Uppsala län, för hantering 
   



 Protokoll  42 (47) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 208 Ärendenummer KF2022/59 

Val till direktionen i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, mandatperioden 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ledamot i direktionen i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 
1. Johann Wischer Sjöberg, Liberalerna 
2. Bo Reinholdsson, Kristdemokraterna 
3. Rolf Carlsson, Socialdemokraterna 
 

2. bevilja följande personer befrielse från uppdrag som ersättare i direktionen 
i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo: 
1. Jouko Vänskä, Moderaterna 
2. Amelia Königsson, Vänsterpartiet 
 

3. till ledamöter i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo utse: 
1. Svante Forslund, Liberalerna  
2. Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 
3. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
 

4. till ersättare i direktionen i kommunalförbundet i Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo utses:  
1. Vakant, Moderaterna 
2. Sverker Scheutz, Vänsterpartiet  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022, § 187, att utse ledamöter 
och ersättare till direktionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Enligt 9 kap. 7 § 
kommunallagen får en förbundsmedlem till ledamot eller ersättare i den beslutande 
församlingen (det vill säga direktionen) välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. Varken Johann Wischer Sjöberg, Bo 
Reinholdsson, Rolf Carlsson, Jouko Vänskä, eller Amelia Königsson är ledamot 
eller ersättare i Enköpings kommuns fullmäktige och var därför egentligen inte 
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valbara. De har därför samtliga inkommit med sina avsägelser från uppdraget som 
ledamot respektive ersättare i direktionen. 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har till uppdrag att fullfölja skyldigheter enligt 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas 
skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundsdirektionen består av sex (6) ledamöter och 
sex (6) ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre 
ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser bland dessa en 
ordförande och en vice ordförande för två år i taget. 

Mandattiden för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköpings-
Håbo gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-12-12, § 46 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-11-28, § 187 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Johann Wischer Sjöberg, 2022-12-10 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Bo Reinholdsson, 2022-12-09 
Avsägelse från uppdrag som ledamot, Rolf Carlsson, 2022-12-07 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Jouko Vänskä, 20212-09 
Avsägelse från uppdrag som ersättare, Amelia Königsson, 2022-12-12 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
De tidigare valda, för kännedom  
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Paragraf 209 Ärendenummer KF2022/74 

Val- och avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Uppsala Tingsrätt beslut från den 1 

december 2022 om att entlediga Oscar Widman som nämndeman vid 
Uppsala Tingsrätt från och med 1 december 2022 på egen begäran.  
 

2. Thomas Rådqvist (MP) har från och med 1 december 2022 upphört att 
vara valbar på grund av flytt. Hans uppdrag som ledamot i fullmäktige 
upphörde genast. Följande uppdrag upphör från och med 12 december 
2022:  

− ledamot och ordförande i tekniska nämnden. 
− ledamot och ordförande i Magnus Gabriel DeLagardies 

stipendiefond. 
− Uppdraget som kommunens vattenpolitiker. 

 
3. Följande avsägelser godkänns:  

− Anders Wikman avsägelse som gruppledare för Nystart Enköping. 
 

4. Till nedanstående uppdrag utses:  
− Tuija Rönnback och Agneta von Schoting utses till gruppledare för 

Nystart Enköping. Uppdraget som gruppledare gäller intill det 
sammanträde då val av gruppledare hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Tomas Rådqvist (M) är från 1 december 2022 mantalsskriven i Gotlands kommun. 
I och med detta upphör hans valbarhet. Detta behöver därför inte godkännas av 
fullmäktige och därför informeras enbart fullmäktige om detta.  

Valberedningen har den 12 december 2022, § 47 tagit fram förslag till beslut 
gällande val av nya gruppledare till Nystart Enköping.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-12 
Beslut, Uppsala Tingsrätt, 2022-12-01 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-12-12, § 47 
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Thomas Rådqvist, E-post, 2022-12-02 
Anders Wikman, E-post, 2022-12-09 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom  
De entledigande, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
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Paragraf 210 Ärendenummer KF2022/30 

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som 
bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut, protokoll eller handlingar har inkommit:  

- Svar på medborgarförslag, Byta namnen Ryssbo och 
Ryssbovägen, miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16, § 217 

- Svar på medborgarförslag, Boulebanor i 
Örsundsbro, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 82 

- Svar på medborgarförslag, dricksvatten vid nya 
skateparken, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 83 

- Svar på medborgarförslag, Utegym Skolsta, upplevelsenämnden 
2022-11-15, § 84 

- Svar på medborgarförslag, förbättringar pepparotsbadet, 
upplevelsenämnden 2022-11-15, § 80 

- Svar på medborgarförslag, duschdraperier i kommunens idrottshallar, 
upplevelsenämnden 2022-11-15, § 81 

- Svar på medborgarförslag, hundrastgård i Drömparken, tekniska 
nämnden 2022-11-16, § 111 

- Svar på medborgarförslag, centrumnära aktivitetspark för barn, 
tekniska nämnden 2022-11-16, § 112 

- Svar på medborgarförslag, farthinder Storgatan, tekniska nämnden 
2022-11-16, § 113 

- Svar på medborgarförslag, belysning vid återvinningstationen i Grillby, 
tekniska nämnden 2022-11-16, § 114 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2022-
09-30, vård och omsorgsnämnden 

- Svar på medborgarförslag, cykelbana mellan Enköpings och 
Korsbacken, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 208 

- Information från kommunstyrelsen om försenat uppdrag, 
bestämmelser om pension för förtroendevalda, 2022-11-29, § 245 



 Protokoll  47 (47) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-01 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16, § 217 
Medborgarförslag, byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen, 2022-03-14 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 82 
Medborgarförslag, boulebanor i Örsundsbro, 2022-05-30 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-11-15, § 83 
Medborgarförslag, dricksvatten vid nya skateparken, 2022-06-26 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 84 
Medborgarförslag, Utegym Skolsta, 2022-08-01 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 80 
Medborgarförslag, förbättringar pepparotsbadet, 2022-04-07 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 81 
Medborgarförslag, duschdraperier i kommunens idrottshallar, 2022-02-03 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 111 
Medborgarförslag, hundrastgård i Drömparken, 2022-04-02 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 112 
Medborgarförslag, centrumnära aktivitetspark för barn, 2021-11-24 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 113 
Medborgarförslag, farthinder Storgatan, 2022-08-17 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 114 
Medborgarförslag, belysning vid återvinningstationen i Grillby, 2021-11-24 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-11-16, § 112 
Bilaga ej verkställda beslut 2022-09-30 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 208 
Medborgarförslag, cykelbana mellan Enköpings och Korsbacken, 2021-11-29 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 245 

__________ 
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