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Justeringens plats och tid 22 juni 2021 klockan 8.30, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 81 - 98 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Staffan Karlsson Sverre Ahlbom 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-14 
Anslaget sätts upp 2021-06-23 
Anslaget tas ned 2021-07-15 
Sista dag att överklaga 2021-07-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Kungsängslilja/Teams, måndagen den 14 juni 2021, klockan 09.00–17.53, 

med ajournering 10.27-10.45, 12.00-13.00, 14.27-14.45 och 16.30-16.45. 
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 

Ritva Sunnanå-Ericson (M) 
Lars Olsson (C) 
Soroor Moetazed (MP) 
Georg Olsson (MP) 
Sari Martikainen (S) 
Susanne Brofall (S) 
Laila Berglind (S) 
Fred Raghall (NE), från och med paragraf 89  
Thomas Ekblom (NE) 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Staffan Karlsson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Maria Bakas (S) 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Johan Engwall (S) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE), till och med del av paragraf 89 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Peter Ring (SD), från och med del av paragraf 89 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Eleonora Stålenhag (M), tjänstgörande ersättare 
Märta Wässman (M), tjänstgörande ersättare 
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Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare 
Heikki Tiitinen (KD), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Martin Ancons (NE), tjänstgörande ersättare, från och med del av paragraf 
89 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare, från och med del av paragraf 
89 
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare 
Lars Jansson (SD), tjänstgörande ersättare, till och med del av paragraf 89.  
Alice Fors Jansson (SD), tjänstgörande ersättare, från och med del av 
paragraf 89  
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Paragraf 81  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sverre Ahlbom (S) och Staffan Karlsson (M) utses till protokolljusterare med 
Magnus Ahlqvist (V) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 82  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 83 Ärendenummer KS2018/634 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Länsstyrelsens beslut från den 24 maj 2021 om att utse Staffan Karlsson (M) till 
ny ledamot och Ritva Sunnanå-Ericson (M) till ny ersättare efter avgången ledamot 
Ingvar Smedlund (M) anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Länsstyrelsens beslut från den 24 maj 2021 om att utse Thomas Ekblom (NE) till 
ny ersättare efter Karin Fjällström (NE) anmäls och läggs till handlingarna. 

3. Länsstyrelsens beslut från den 24 maj 2021 om att utse Alice Fors Jansson (SD) 
till ny ersättare efter Karin Nilsson (SD) anmäls och läggs till handlingarna.  

__________  
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Paragraf 84 Ärendenummer KS2021/388 

Medborgarförslag - Park med Paulina Mariadotter-tema 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om park med Paulina Mariadotter-tema har inkommit den 23 
maj 2021. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 85 Ärendenummer KS2021/420 

Medborgarförslag - Inrättandet av ett 
Veteranmonument i Enköping 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping har 
inkommit den 31 maj 2021. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 86 Ärendenummer KS2021/427 

Medborgarförslag - Foderautomat för änderna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om foderautomat för änderna har inkommit den 2 juni 2021. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 87 Ärendenummer KS2021/428 

Motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Jesper Englundh (S) har den 1 juni 2021 inkommit med en motion där följande 
yrkanden lämnas: 

Att kommunens museum ska fortsätta ha sin verksamhet förlagd till Rådhuset. 

  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 88 Ärendenummer KS2021/451 

Motion - Vad hände med tempot i utvecklingen av 
Statt-tomten? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ingvar Magnusson (NE) och Anders Wikman (NE) har den 10 juni 2021 inkommit 
med en motion där följande yrkanden lämnas: 

Vår tidigare motion ” Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten” (KS2018/776) 
besvaras så snart som möjligt efter att Förvaltningsrättens avgörande vunnit laga 
kraft, med hänsyn tagen till det beslut som rätten fattat. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 89 Ärendenummer KS2021/192 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och 
plan för 2023-2024, investeringsbudget, skattesats 
samt taxor och avgifter för 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026 antas. Förslaget grundas på: 

- Skattesats på 21:34 kronor för 2022 
- Resultatet ska inte understiga 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2022 
- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2022 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2022   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till oktober klargöra vad som ingår i intäkter 
och statsbidrag och eventuellt föreslå en omfördelning av budget till 
kommunfullmäktige 

3. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. 

4.  Upplevelsenämndens taxor återremitteras för att dessa  ska tydliggöras i text 
och siffror så att utrymmet för tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska 
förtydligas så att beräkningarna inte kan misstolkas av den enskilda individen. 

5. Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om årlig uppräkning 
av taxor enligt plan- och bygglagen motsvarande max PKV-index, som finns 
publicerade på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober 
månad. Eventuella ändringar ska gälla per den 1 januari nästkommande år. 

6.  Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2022, med maximalt 650 miljoner kronor. 

7. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

8. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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9. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2022 till; 

-  0,45 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,51 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,21 procent för ENA Energi AB 

Ärendet 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har 
den 12 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan 2023-2024. 

Sverigedemokraterna har den 20 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Socialdemokraterna har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Nystart Enköping har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Vänsterpartiet har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande då handlingar saknades.  

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026 antas. Förslaget grundas på: 

- Skattesats på 21:34 kronor för 2022 
- Resultatet ska inte understiga 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2022 
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- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2022 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2022   

2. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. 

3.Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om årlig uppräkning 
av taxor enligt plan- och bygglagen motsvarande max PKV-index, som finns 
publicerade på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober 
månad. Eventuella ändringar ska gälla per den 1 januari nästkommande år. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2022, med maximalt 650 miljoner kronor. 

5. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

6. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2022 till; 

-  0,45 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,51 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,21 procent för ENA Energi AB 

Yrkanden 
Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C), Jenny Gavelin (L), Kenneth Hällbom (MP), Bo 
Reinholdsson (KD), Mats Flodin (M), Svante Forslund (L), Tomas Rådqvist (MP), 
Bitte Myrsell (M), Magnus Johansson (M), Magnus Hellmark (C), Christer Nyström 
(M) och Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024.  

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Nystart Enköpings förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Jesper Englundh (S), Solweig Eklund (S), Solweig Sundblad (S), Åsa Andersson 
(S), Sverre Ahlbom (S), Maria Bakas (S), Hans Olsson (S) och Matz Keijser (S) 
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yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan 2023-2024. 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. Magnus 
Ahlkvist (V) yrkar vidare att kommunstyrelsen uppdras att inte fatta några beslut 
om markanvisning för privata skolor förrän kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen ett sådant uppdrag. 

Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att till oktober klargöra vad 
som ingår i intäkter och statsbidrag och eventuellt föreslå en omfördelning av 
budget till kommunfullmäktige 

Sverre Ahlbom (S) yrkar att taxor och avgifter för upplevelsenämnden enbart ska 
höjas med 1,5% vilket är i nivå samhällets generella kostnadsutveckling. 

Maria Bakas (S) yrkar i första hand på att upplevelsenämndens taxor 
återremitteras för att dessa  ska tydliggöras i text och siffror så att utrymmet för 
tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska förtydligas så att beräkningarna inte 
kan misstolkas av den enskilda individen. I andra hand yrkar Maria Bakas (S) på 
en generell höjning på 1,5% av taxor och avgifter för upplevelsenämnden samt att 
man återställer dokumentet så de föreningar som nu får en 120% ökning också får 
en 1,5% i ökning. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslutspunkt ett. Skulle 
kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt ett bifallas finns det dessutom ett 
tilläggsyrkande från Magnus Ahlkvist (V) och ett tilläggsyrkande från Peter Book 
(M) 

När det gäller beslutspunkt två finns det dels ett återremissyrkande från Maria 
Bakas (S) och dels ändringsyrkanden från Maria Bakas (S) respektive Sverre 
Ahlbom (S). När det gäller övriga beslutspunkter finns bara ett förslag till beslut 
från kommunstyrelsen. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige får ta 
ställning till en beslutspunkt i taget. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
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När det gäller beslutspunkt ett föreslår ordföranden att de fem förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Ordföranden låter 
kommunfullmäktige ta ställning och finner att kommunfullmäktige 
bifallit Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas och 
Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 
2023-2024.  

Omröstning  
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra i en så 
kallad kontrapropositionsvotering. Det innebär att kommunstyrelsens förslag utses 
till huvudförslag. Därefter ska övriga förslag prövas mot varandra för att utse ett 
motförslag. Dessa övriga förslag prövas genom acklamation. Först när ett 
motförslag utsetts ska en omröstning genomföras mellan motförslaget och 
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande ställer först Vänsterpartiets förslag mot Nystart Enköpings förslag och 
finner att Nystart Enköpings förslag bifallits. Därefter ställer ordföranden 
Socialdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att 
Socialdemokraternas förslag bifallits. Slutligen ställer ordföranden Nystart 
Enköpings förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att 
Socialdemokraternas förslag bifallits. Därmed har Socialdemokraternas förslag 
utsetts som motförslag till huvudförslaget. 

Ordföranden föreslår nu en beslutsgång som innebär att de som vill rösta på 
kommunstyrelsens förslag, det vill säga Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 rörstar "Ja". De som vill rösta på 
Socialdemokraternas förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och 
plan 2023-2024 röstar ”Nej”. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Eleonora Stålenhag (M) X   

Märta Wässman (M) X   
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Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M) X   

Staffan Karlsson (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Monica Hallgren (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Svante Forslund (L)  X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Heikki Tiitinen (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Tomas Rådqvist (MP) X   

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Maria Bakas (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Johan Engwall (S) 

 

 X  
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Ros-Marie Bålöw (S)  X  

Anders Wikman (NE)   X 

Ingvar Magnusson (NE)   X 

Agneta von Schoting (NE)   X 

Johnny Karlsson (NE)   X 

Martin Ancons (NE)   X 

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Jessica Lovéus (SD)   X 

Tommy Henriksson (SD)   X 

Lars Jansson (SD)   X 

Peter Ring (SD)   X 

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)    X 

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande X   

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande  X  

SUMMA 23 15 13 

 

Därmed har kommunsfullmäktige bifallit Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 

Beslutsgång, fortsättning 
Eftersom kommunstyrelsens förslag bifallits ska tilläggsyrkandena från Peter Book 
(M) och Magnus Ahlkvist (V) prövas. Ordföranden låter först kommunfullmäktige ta 
ställning till Peter Books (M) yrkande och finner att det bifallits. Därefter får 
kommunfullmälktige ta ställning till Magnus Ahlkvists (V) yrkande och ordförande 
finner att det bifallits. 
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Omröstning  
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande röstar "Ja". De som vill avslå 
yrkanden röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Eleonora Stålenhag (M)  X  

Märta Wässman (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Christer Nyström (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Magnus Hellmark (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Heikki Tiitinen (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)   X 

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   
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Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Ros-Marie Bålöw (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Martin Ancons (NE)   X 

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Jessica Lovéus (SD)  X  

Tommy Henriksson (SD)  X  

Peter Ring (SD)  X  

Angelika Bergfelt (SD)  X  

Barbara Ciolek (SD)   X  

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande   X 
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SUMMA 18 29 3 

 

Därmed har kommunfullmäktige avslagit Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång, fortsättning 
När det gäller beslutspunkt två föreslår ordföranden en beslutsgång som innebär 
att kommunfullmäktige först får ta ställning till punkten i sin helhet. Därefter får 
kommunfullmäktige ta ställning till Maria Bakas (S) återremissyrkande som rör 
upplevelsenämndens taxor. Först om kommunfullmäktige beslutar att dessa taxor 
ska avgöras idag ska Maria Bakas (S) och Sverre Ahlboms 
(S) ändringsyrkanden prövas. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till beslutspunkt två i sin helhet 
och finner att Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. Därefter låter 
ordföranden kommunfullmäktige ta ställning till Maria Bakas (S) återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera upplevelsenämndens 
taxor. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de som 
vill återremittera upplevelsenämndens taxor i enlighet med Maria Bakas (S) 
återremissyrkande röstar "Ja". De som vill att upplevelsenämndens taxor ska 
beslutas idag röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Eleonora Stålenhag (M)  X  

Märta Wässman (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Christer Nyström (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  
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Staffan Karlsson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Magnus Hellmark (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Heikki Tiitinen (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Ros-Marie Bålöw (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   
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Johnny Karlsson (NE) X   

Martin Ancons (NE) X   

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Jessica Lovéus (SD)   X 

Tommy Henriksson (SD)   X 

Peter Ring (SD)   X 

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)    X 

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 20 23 7 

Därmed har kommunfullmäktige med en minoritet beslutat att återremittera 
upplevelsenämndens taxor. 

Beslutsgång, fortsättning 
Slutligen låter ordföranden kommunfullmäktige ta ställning till beslutspunkt tre till 
och med sju i kommunstyrelsens förslag till beslut finner att kommunfullmäktige 
bifallit dessa. 

__________  
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Paragraf 90 Ärendenummer KS2021/234 

Redovisning av partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

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. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 91 Ärendenummer KS2021/323 

Beslut om partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 kr 

Centerpartiet 210 790 kr  

Liberalerna 90 338 kr 

Kristdemokraterna 90 338 kr  

Nystart Enköping 180 677 kr 

Socialdemokraterna 421 579 kr  

Vänsterpartiet 90 338 kr  

Miljöpartiet 90 338 kr  

Sverigedemokraterna 271 015 kr  

Ärendet 
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). 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 
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Miljöpartiet 90 338 

Sverigedemokraterna 271 015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 

Miljöpartiet 90 338 

Sverigedemokraterna 271 015 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 

Miljöpartiet 90 338 



 Protokoll  30 (43) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Sverigedemokraterna 271 015 

__________  
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Paragraf 92 Ärendenummer KS2021/136 

Ändringar av avbokningsavgifter med anledning av 
Corona 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

Ärendet 
Taxor och avgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med årsplan 
och budget. Under 2020, genom initiativ från kommunstyrelsens ordförande, 
beslutade kommunfullmäktige om att ta bort avbokningsavgifter för anläggningar 
och lokaler för 2020 (KS2020/320). 

Upplevelsenämnden ser att även 2021 visar sig bli ett ansträngande år 
ekonomiskt, både vad gäller återhämtning från 2020 och fortsatt hårda restriktioner 
som hindrar civilsamhället att få sina förväntade intäkter.  

Därför föreslår upplevelsenämnden att avbokningsavgiften för lokaler och 
anläggningar tas bort från 1 januari till och med 31 augusti 2021 under 
förutsättning att avbokning sker innan den bokade tiden startat.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget utifrån att förslaget bidrar till 
de ideella organisationernas återhämtning under 2021. Den ekonomiska 
konsekvensen för upplevelsenämnden bedöms marginell i förhållande till totala 
hyresintäkter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

__________  



 Protokoll  33 (43) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 93 Ärendenummer KS2021/273 

Byte av ägarskap i Energikontoret i Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Ärendet 
Bakgrund 
ENA Energi AB har inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunen ska 
överta aktierna i Energikontoret i Mälardalen. Som skäl till förslaget anger ENA 
Energi AB att de inte ser inte affärsnyttan med att vara innehavare av aktierna. De 
pekar också på att Energikontorets övriga ägare är kommuner. 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. 
Bolaget har verksamhet i fyra län Södermanland, Uppsala, Västmanland och 
Gotland. Energikontorets huvudsakliga uppgift är att vara kommunernas 
gemensamma kompetensresurs för arbete med hållbar energiutveckling och 
klimatomställning. Energikontoret arbetar för en hållbar energiutveckling genom att 
stärka förutsättningar för välinformerade beslut, förändrade beteenden och teknik, 
lokal aktivitet samt lokal energiomställning. Den primära målgruppen och 
uppdragsgivaren är bolagets ägare och kommuner med serviceavtal. 
Energikontorets arbete stärker även förutsättningarna för hållbar energiutveckling 
hos övriga kommuner, offentliga och privata aktörer och företag i länen 
Södermanland, Uppsala och Västmanland samt delvis även i Region Gotland. 
Bolaget samverkar med myndigheter, lärosäten, inkubatorer, forskning och 
utveckling, bransch- och intresseorganisationer, privata företag och offentliga 
aktörer, såväl lokala som internationella. Energikontoret ansvarar också för att 
samordna och utveckla energi- och klimatrådgivningen som är en kommunal och 
kostnadsfri service för privatpersoner, föreningar och företag som vill minska sina 
energikostnader och bli mer hållbara. 

Energikontoret i Mälardalen AB grundades 1999 och bolagiserades 2004. 
Verksamheten drivs oberoende av kommersiella intressen och utan vinstintresse, 
med 100 procent offentliga huvudmän. Huvudmännen representerar 
Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Kommunerna i regionen påverkar 
verksamhetens strategiska inriktning och aktieägarna bemannar styrelsen.  

Ärendets beredning 
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Förutom beredning av kommunledningsförvaltningens kansli har ENA Energi AB 
bidragit. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Energikontoret i Mälardalen AB erbjuder sina ägare tjänster i form av utbildningar, 
projektledning, statistik, analyser, projektansökningar, bidragsansökningar, 
framtagande av mål och åtgärder samt genomförande av aktiviteter inom energi- 
och klimatområdet. Som aktieägare i Energikontoret debiteras självkostnadspris 
vid anlitande av konsulter från bolaget (f.n. 700 kronor/tim.). 

Genom Energikontoret har Enköping också fått tillgång till utökad energistatistik, 
utbildningsinsatser och ett bollplank av experter till energi- och klimatarbetet. Då 
detta sker till självkostnadspris medför det lägre kostnader för kommunen än andra 
konsulter kan erbjuda. I projektet Viable Cities har Enköpings kommun ett fruktbart 
samarbete med Energikontoret. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är till nytta för Enköping att vara 
delägare i Energikontoret. Kommunen är också en mer lämplig ägare än ENA 
Energi, då delägarskapet ger nyttor för hela kommunens klimat- och energiarbete. 
Västerås Stad har i mars 2021 tagit beslut om att överta aktierna i Energikontoret 
från Mälarenergi AB. Därmed är Energikontorets samtliga övriga delägare 
kommuner.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

__________  
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Paragraf 94 Ärendenummer KS2021/274 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i 
Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Peter Book (M) och Solweig Eklund (S) anmäler jäv. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Uppsala län har den 8 april 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att samordningsförbundets 
revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2020 och 
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige i Enköpings 
kommun ska bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i 
Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i 
Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna. 
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2. Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2020. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i 
Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2020. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Uppsala län, för kännedom   
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Paragraf 95 Ärendenummer KS2021/284 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
VafabMiljö Kommunalförbund 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

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

Jäv 
Ulrika Ornbrant  (C) och Sverre Ahlbom (S) anmäler jäv. 

Ärendet 
Kommunalförbundet VafabMiljö har den 13 april 2021 överlämnat årsredovisning 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska beviljas av 
kommunfullmäktige i Enköpings kommun.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
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Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

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

__________  
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Paragraf 96 Ärendenummer KS2021/359 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

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

Jäv 
Christer Nyström (M), Bo Reinholdsson (KD), Rolf Carlsson (S), Pernilla Åström 
(M), Monica Hallgren (C) och Magnus Hellmark (C) anmäler jäv. 

Ärendet 
 Räddningstjänsten Enköping-Håbo har den 11 maj 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska 
beviljas av kommunfullmäktige i Enköpings kommun. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

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



 Protokoll  40 (43) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________  



 Protokoll  41 (43) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 97  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Ärendet 
- Kommunstyrelsens beslut från den 25 maj 2021, Svar på medborgarförslag - 
Utveckla Nederby natur- och friluftsområde, KS2020/557 

- Kommunstyrelsens beslut från den 25 maj 2021, Svar på medborgarförslag - 
Allmänning/Lekplats Bredsand  KS2020/306 

- Kommunstyrelsens beslut från den 25 maj 2021, Svar på medborgarförslag – 
Bygg en lekpark i Bredsand,  KS2020/609 

- Miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 19 maj 2021, Svar på 
medborgarförslag – Adressändring Tillinge, KS2021/1 

__________  
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Paragraf 98 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Per-Anders Staavs (NE) avsägelse av uppdraget som ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.   

Margareta Ekbloms (NE) avsägelse av uppdraget som ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 
2022  
 
Ledamot Per-Anders Staav (NE)  
  efter Margareta Ekblom (NE) 
 
Ersättare Margareta Ekblom (NE)  
  efter Per-Anders Staav (NE)   
 
Vård- och omsorgsnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ledamot Björn Hellström (L)  
  efter Vakant (L) 
 
Valberedning, till och med 31 oktober 2022 
 
Ersättare  Svante Forslund (L)  
  efter Vakant (L) 

Ärendet 
Per-Anders Staav (NE) har den 27 maj 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Margareta Ekblom (NE) har den 27 maj 2021 inkommit med avsägelse av 
uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd   
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