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 Monica Avås  
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Sammanträdesdatum 2020-06-08 
Anslaget sätts upp 2020-06-16 
Anslaget tas ned 2020-07-08 
Sista dag att överklaga 2020-07-07 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
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Beslutande Se sida 2. 
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Beslutande Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Runa Larsson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Katarina Zeste (L) 
Susanne Fridh (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Hans Olsson (S) 
Åsa Andersson (S) 
Sven Jansson (S) 
Robin Wäsche (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Magnus Ahlkvist (V), från och med paragraf 79 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare 
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 71  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Robin Wäsche (S) och Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare, med 
Anders Lindén (SD) som ersättare.   

__________  
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Paragraf 72  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 73 Ärendenummer KS2020/416 

Medborgarförslag - Farthinder på nya Grillbyängen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om farthinder på nya Grillbyvägen har inkommit den 25 maj 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 74 Ärendenummer KS2020/412 

Medborgarförslag - Farthinder 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om farthinder har inkommit den 25 maj 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 75 Ärendenummer KS2020/411 

Medborgarförslag - Låt det nya gymnasiet få tillbaka 
sitt gamla namn, Sandbrogymnasiet 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att det nya gymnasiet ska få namnet Sandbrogymnasiet 
har inkommit den 24 maj 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 76 Ärendenummer KS2020/400 

Medborgarförslag - Tillåt parkering dagtid på 
Nämndhusets parkering 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att tillåta parkering dagtid på Nämndshusets parkering 
har inkommit den 18 maj 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 77 Ärendenummer KS2020/422 

Medborgarförslag - Upplåtande av inhägnad mark för 
social samvaro mellan hundar 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om upplåtande av inhägnad mark för social samvaro mellan 
hundar har inkommit den 28 maj 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 78 Ärendenummer KS2020/399 

Motion - Utveckla samverkan mellan kommunen och 
ideella och idéburna organisationer genom att använda 
IOP-avtal (Idéburet-Offentligt Partnerskap) 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Johansson (S) har den 15 maj 2020 inkommit med en motion där följande 
yrkanden lämnas: 

att uttala principiellt stöd för partnerskap med ideella och idéburna organisationer 
enligt modellen IOP-avtal 

att riktlinjer tas fram för nämnders och förvaltningars arbete med IOP 

att samtliga nämnder i sina årsredovisningar ska rapportera om antal och 
omfattning av gällande IOP-avtal. 

__________  
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Paragraf 79 Ärendenummer KS2019/683 

Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad - 
godkännande av överenskommelse 

Beslut 
Enköpings kommun godkänner överenskommelsen avseende utveckling av 
kollektivtrafiken i Enköpings stad. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE) och Ingvar Magnusson (NE) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 12 maj 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att beslut om nytt linjenät i Enköpings stad är 
villkorat med att en överenskommelse ska tas fram och skrivas under av 
Enköpings kommun och Region Uppsala. 

Syftet med överenskommelsen är att reglera parternas samverkan avseende 
utveckling av kollektivtrafiken i Enköpings stad, vilket bland annat omfattar 
införandet av ett nytt stadslinjenät och därtill hörande infrastruktur samt ambition 
om mobilitetståtgärder som ett led i att öka antalet hållbara transporter inom 
Enköpings stad. 

Överenskommelsen reglerar parternas ansvar och åtagande avseende de 
aktiviteter som krävs för att en trafikstart av det nya stadslinjenätet ska kunna 
genomföras så effektivt som möjligt. Detta innebär bland annat, men inte 
uteslutande, infrastrukturåtgärder i form av hållplatser, vändslingor, åtgärder vid 
Enköpings station och Gustav Adolfs plan samt mobilitetsåtgärder och 
kommunikationsinsatser. 

Överenskommelsen reglerar även parternas principiella drift- och underhållsansvar 
för den infrastruktur som tillskapas i och med överenskommelsen.  

Överenskommelsen är framtagen genom samverkan mellan Region Uppsala och 
Enköpings kommun. 

Till överenskommelsen finns även tre bilagor. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun godkänner överenskommelsen avseende utveckling av 
kollektivtrafiken i Enköpings stad. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 30 april 2020 och 
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Efter utskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 maj 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun godkänner överenskommelsen avseende utveckling av 
kollektivtrafiken i Enköpings stad. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C), Jesper Englundh (S), Ingvar Smedlund (M) och Anders Lindén 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anders Wikman (NE) och 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar att följande mening i bilaga 3 stryks: "Enköpings 
kommun åtar sig att erbjuda förarlokal vid resecentrum enligt beställning från 
regionen direkt från kommunen eller från annan hyresvärd." Skulle 
kommunfullmäktige välja att avslå ändringsyrkandet så yrkar Magnus Ahlkvist (V) 
avslag till överenskommelsen. 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Magnus Ahlkvists (V) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag från Ulrika Ornbrant (C) med flera samt ett yrkande om avslag till 
kommunstyrelsens förslag till beslut från Anders Wikman (NE) med flera. Det finns 
också ett ändringsyrkande samt ett yrkande om avslag, om inte ändringsyrkandet 
skulle bifallas av fullmäktige, från Magnus Ahlkvist (V). 

Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får ta 
ställning till kommunstyrelsens förslag till överenskommelse i sin helhet mot 
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överenskommelsen där ändringar har gjorts i bilaga tre, i enlighet med Magnus 
Ahlkvists (V) ändringsyrkande. Beroende på vilken version av överenskommelse 
som bifalls får kommunfullmäktige därefter ta ställning till om överenskommelsen 
ska bifallas eller avslås i sin helhet. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande låter kommunfullmäktige ta ställning och finner att man valt att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till överenskommelse i sin helhet, utan ändringar i bilaga 
tre. 

_________  
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Paragraf 80 Ärendenummer KS2020/68 

Redovisning av partistöd 2019 

Beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden 
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den 
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som 
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet 
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt 
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i 
kommunen. 

Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 
paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta 
dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 
stycket kommunallagen. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande 
till kommunen: 
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• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad 
redovisningen bör innehålla.  

Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning av föregående års 
partistöd. 

Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett omfattande material har 
kommunledningsförvaltningen gjort ett urval av handlingar som bifogas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns i diariet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 
parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat 
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 
bifogas till denna skrivelse. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte lämnat in något protokoll från 
årsmöte med beslut om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har 
informerats om att detta beror på att man i rådande situation med spridning av det 
nya Corona-viruset inte har kunnat genomföra årsmöte som vanligt. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 maj 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 81 Ärendenummer KS2020/319 

Beslut om partistöd 2020 

Beslut 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 29 april 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 19 november 2018 
paragraf 202 antog regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för 
mandatperioden 2019-2022 (reviderade dem 15 april 2019 paragraf 43). Av 
reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet en 
gång per år, normalt i juni. 

Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2020. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2019 ut 
enligt följande: Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 
regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-
2022 (reviderade dem 15 april 2019 paragraf 43). Av reglerna framgår att 
kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet en gång per år, normalt i 
juni. 
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Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2020. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2019 ut 
enligt följande: 

Parti Kr per   
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt  av 
antal mandat 

och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2020 

M 30 056 11 30 056 330 612 360 668 
C 30 056 6 30 056 180 334 210 389 
L 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
KD 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
NE 30 056 5 30 056 150 278 180 334 
S 30 056 13 30 056 390 723 420 779 
V 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
MP 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
SD 30 056 8 30 056 240 445 270 501 

Summa 
270 
501 51   1 532 837 1 803 338 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 maj 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

_________ 
 
Kopia till: 
Samtliga partier, för kännedom  
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Paragraf 82 Ärendenummer KS2020/304 

Ansvarsfrihet för VafabMiljö Kommunalförbund 2019 

Beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Enligt 5 kapitlet 48 paragrafen andra punkten kommunallagen (2017:725), får en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 
beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
Nedanstående ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar därför inte i beslutet 
om ansvarsfrihet för VafabMiljö Kommunalförbund: 

Ulrika Ornbrant (C) 

Hans Olsson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet VafabMiljö har den 29 april 2020 överlämnat årsredovisning 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2019. 

Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna densamma. 

__________ 
 
Kopia till: 
VafabMiljö Kommunalförbund, för kännedom  
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Paragraf 83 Ärendenummer KS2020/299 

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo för 2019 

Beslut 
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet för 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har den 1 april 2020 överlämnat en 
årsredovisning för år 20019 och den 9 april 2020 en revisionsberättelse för 2019. 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom  
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Paragraf 84 Ärendenummer KS2020/267 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 2019 

Beslut 
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2019. 

Jäv 
Enligt 5 kapitlet 48 paragrafen andra punkten kommunallagen (2017:725), får en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 
beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
Nedanstående ledamot deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Uppsala Län: 

Peter Book (M) 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Uppsala län har den 25 mars 2020 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2019. 

Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län ska beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samordningsförbundet Uppsala län, för kännedom  
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Paragraf 85 Ärendenummer KS2019/312 

Upphävande av Riktlinjer mot korruption 

Beslut 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Beskrivning av ärendet 
Reglerna mot korruption, mutor och jäv ersätter riktlinjer mot korruption som 
kommunfullmäktige beslutade den 2012-05-08 (KS2011/358, paragraf 75). 
Reglerna föreslås gälla samtliga medarbetare och förtroendevalda i Enköpings 
kommuns nämnder och förvaltningar.   

För att de nya reglerna för korruption ska kunna gälla behöver Riktlinjerna mot 
korruption (KS2011/358) upphävas. Den 19 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen 
att anta Regler mot korruption, mutor och jäv, under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer med dnr KS2011/358. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Såväl jävsregler som reglerna om korruption syftar till att förhindra att felaktiga eller 
partiska beslut fattas och även till att undanröja varje misstanke om att det brister i 
förutsättningarna för en opartisk bedömning i de beslut som fattas av kommunen. 
Det handlar om allmänhetens tilltro till tjänstemän och förtroendevalda som 
opartiska och objektiva. 

Bedömningen har gjorts att de tidigare riktlinjerna mot korruption som 
kommunfullmäktige beslutade om 2012 behöver revideras utifrån att lagstiftningen 
på området har utvecklats. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag till regler mot korruption, mutor och jäv. Ärendet har tidigare beretts vid 
personalutskottet som gjorde bedömningen att dokumentet behövde remitteras till 
andra nämnder. Ärendet har därefter varit på både tjänstemannaremiss och 
nämndremiss och det har inkommit ett antal synpunkter på det framtagna förslaget. 
Socialnämnden har framfört att det bör tydliggöras i texten till vem man som 
tjänsteman eller förtroendevald ska vända sig till vid misstanke om korruption. 
Tekniska nämnden anser att texten innehåller mycket juridiska termer samt att det 
bör finnas tekniska lösningar för en anonym anmälan av oegentligheter. Vissa 
ändringar har gjorts av förslaget utifrån inkomna synpunkter och viss omarbetning 
har gjorts av texten utan att ändra sakinnehållet. Det nu presenterade förslaget på 
regler mot korruption, mutor och jäv ska ge ett bra stöd för medarbetare och 
förtroendevalda i Enköpings kommun att kunna hantera dessa frågor. Reglerna 
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ska ge kunskap om vad lagstiftningen säger för att samtliga anställda och 
förtroendevalda ska känna sig säkrare i såväl handläggning som beslutsfattande. 

Eftersom reglerna är en beskrivning av den lagstiftning och praxis som finns på 
området gör Kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunstyrelsen bör 
fatta beslut om reglerna.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 maj 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

__________  
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Paragraf 86  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Tekniska nämndens beslut från den 27 maj 2020, Svar på medborgarförslag - 
Förbud mot all biltrafik efter 22:00 i centrum, KS2019/753 

- Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 7 maj 2020, 
Medborgarförslag - Skolverksamheten, KS2019/816 

- Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 7 maj 2020, 
Medborgarförslag - Arbetstelefoner till lärare, KS2019/709 

__________  
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Paragraf 87 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
 

1. Följande avsägelser godkänns:  

Jesper Mangs (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i upplevelsenämnden.  
 
Wilhelm Reutersvärds (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs: 

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2022: 
 
Ersättare  Christina Nordgren (V) 
  efter Jesper Mangs (V)  
 
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare Anna Ormerod (V) 
  efter Vakant (V) 
 
Ordinarie Wilhelm Reutersvärd (M)  
  efter Vakant (M)  
 
Ersättare Percy Westerlund (M)  
  efter Wilhelm Reutersvärd (M) 

 
  

Beskrivning av ärendet 
Jesper Mangs (V) har den 25 maj 2020 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i upplevelsenämnden. 

Wilhelm Reutersvärd (M) har den 6 juni 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
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__________ 
 
Kopia till: 
  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd   
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