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Paragraf 154 Ärendenummer KS2022/195 

Svar på motion - Kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens intentioner tas i beaktande i den 
pågående utredningen om medborgardialoger som pågår och de beslutsunderlag 
gällande fullmäktigeberedningar som ska tas fram under hösten 2022.  

Sammanfattning 
 Anders Lindén (SD) har den 18 februari 2022 inkommit med en motion där de 
oroas över ett minskat intresse för att engagera sig i den lokala politiken. De 
nuvarande forumen och formerna för kommunmedlemmar att ta del av, och 
engagera sig i, lokalpolitiken behöver utvecklas och en möjlig väg kan 
vara ”kommunala politikerdagar”. Under våren 2022 har en politisk arbetsgrupp 
(utsedd av kommunfullmäktige) genomfört en översyn av den politiska 
organisationen. Arbetsgruppens förslag presenterades på kommunfullmäktige i juni 
2022. Ett viktigt utvecklingsområde har varit att skapa bättre förutsättningar för 
medborgardialog, inflytande och engagemang hos kommunmedlemmarna. Bland 
de utvecklingsförslag som arbetsgruppen lade fram fanns ett om att ta fram 
beredningsgrupper under kommunfullmäktige för ungdomsfrågor respektive 
beredningsgrupper baserade på geografisk indelning. Kommunfullmäktige 
beslutade den 13 juni 2022, § 93 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för ett genomförande av dessa fullmäktigeberedningar med en 
preliminär tidplan december 2022. Kommunledningsförvaltningen genomför 2022 
en utredning om hur medborgardialoger generellt kan och bör genomföras i 
Enköpings kommun. Detta enligt kommunstyrelsens årsplan för år 2022. Pågående 
arbete har förankrats i den politiska arbetsgruppen men även i det politiska 
forumet ”Arena för hållbart växande Enköping 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jesper Englundh (S) yrkar att motionen avslås utifrån att en pågående utredning 
om medborgardialoger pågår och att beslutsunderlag gällande 
fullmäktigeberedningar ska tas fram under hösten 2022.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-08 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 28 
Motion ”Regelbundna kommunala politikerdagar”, 2022-02-18 

__________ 
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Paragraf 128 Ärendenummer KS2022/195 

Svar på motion - Kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens intentioner 
tas i beaktande i den pågående utredningen om medborgardialoger som pågår och 
de beslutsunderlag gällande fullmäktigeberedningar som ska tas fram under 
hösten 2022.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) har den 18 februari 2022 inkommit med en motion där de 
oroas över ett minskat intresse för att engagera sig i den lokala politiken. De 
nuvarande forumen och formerna för kommunmedlemmar att ta del av, och 
engagera sig i, lokalpolitiken behöver utvecklas och en möjlig väg kan 
vara ”kommunala politikerdagar”.  

Under våren 2022 har en politisk arbetsgrupp (utsedd av kommunfullmäktige) 
genomfört en översyn av den politiska organisationen. Arbetsgruppens förslag 
presenterades på kommunfullmäktige i juni 2022. 

Ett viktigt utvecklingsområde har varit att skapa bättre förutsättningar för 
medborgardialog, inflytande och engagemang hos kommunmedlemmarna. 

Bland de utvecklingsförslag som arbetsgruppen lade fram fanns ett om att ta fram 
beredningsgrupper under kommunfullmäktige för ungdomsfrågor respektive 
beredningsgrupper baserade på geografisk indelning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022, § 93 om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ett genomförande av dessa 
fullmäktigeberedningar med en preliminär tidplan december 2022.  

Kommunledningsförvaltningen genomför 2022 en utredning om hur 
medborgardialoger generellt kan och bör genomföras i Enköpings kommun. Detta 
enligt kommunstyrelsens årsplan för år 2022. Pågående arbete har förankrats i den 
politiska arbetsgruppen men även i det politiska forumet ”Arena för hållbart 
växande Enköping”. 
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Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att motionens intentioner tas i beaktande i den 
pågående utredningen om medborgardialoger som pågår och de beslutsunderlag 
gällande fullmäktigeberedningar som ska tas fram under hösten 2022.  

Peter Book (M) och Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) 
yrkande.  

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen.  

Jesper Englundh (S) yrkar att motionen avslås utifrån att en pågående utredning 
om medborgardialoger pågår och att beslutsunderlag gällande 
fullmäktigeberedningar ska tas fram under hösten 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande ställer 
framförda yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-08 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 28 
Motion ”Regelbundna kommunala politikerdagar”, 2022-02-18 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Anna Nilsson 
0171-626677 
anna.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Motion - kommunala politikerdagar (SD) 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås utifrån 
att en pågående utredning om medborgardialoger pågår och att beslutsunderlag 
gällande fullmäktigeberedningar ska tas fram under hösten 2022.  

Ärendet 

Bakgrund 
Anders Lindén (SD) har den 18 februari 2022 inkommit med en motion där de 
oroas över ett minskat intresse för att engagera sig i den lokala politiken. De 
nuvarande forumen och formerna för kommunmedlemmar att ta del av, och 
engagera sig i, lokalpolitiken behöver utvecklas och en möjlig väg kan 
vara ”kommunala politikerdagar”.   

I motionen yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen tar fram former för hur kommunala politikdagar skulle kunna 
genomföras. 

• Att kommunen i dialog med partierna tar fram möjliga teman för dessa 
dagar. 

Att en tidsplan för dessa dagar utarbetas i samråd med partierna. 

Under våren 2022 har en politisk arbetsgrupp (utsedd av kommunfullmäktige) 
genomfört en översyn av den politiska organisationen. Arbetsgruppens förslag 
presenterades på kommunfullmäktige i juni 2022. 

Ett viktigt utvecklingsområde har varit att skapa bättre förutsättningar för 
medborgardialog, inflytande och engagemang hos kommunmedlemmarna. 

Bland de utvecklingsförslag som arbetsgruppen lade fram fanns ett om att ta fram 
beredningsgrupper under kommunfullmäktige för ungdomsfrågor respektive 
beredningsgrupper baserade på geografisk indelning. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 13/6 § 93 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram beslutsunderlag för ett genomförande av dessa fullmäktigeberedningar 
med en preliminär tidplan december 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade även om att kommunstyrelsen ska ta fram 
beslutsunderlag för att utvärdera tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd samt 
pensionärsråd. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Motionens yrkande syftar till att stärka bandet mellan kommunmedlemmar och 
kommunpolitikerna. 

En liknande ambition och önskan har varit en drivkraft för den politiska arbetsgrupp 
som arbetat med översyn av den politiska organisationen under våren 2022 vilket 
avspeglat sig i delar av de förslag som lyftes fram till kommunfullmäktige i juni 
2022. 

Motionen föreslår att ”de kommunala politikerdagarna” delvis ska genomföras i 
kransorterna.  

Att nå ut till medborgare via kransorterna har varit önskvärt hos den politiska 
arbetsgruppen och avspeglar sig i förslaget om fullmäktigeberedningar via 
geografisk indelning. 

Kommunledningsförvaltningen genomför 2022 en utredning om hur 
medborgardialoger generellt kan och bör genomföras i Enköpings kommun. Detta 
enligt Kommunstyrelsens årsplan för år 2022. Pågående arbete har förankrats i 
den politiska arbetsgruppen men även i det politiska forumet ”Arena för hållbart 
växande Enköping”. 

Motionen om kommunala politikerdagar föreslås avslås utifrån att en pågående 
utredning om medborgardialoger pågår och att beslutsunderlag gällande 
fullmäktigeberedningar ska tas fram under hösten 2022 (t ex 
konsekvensbeskrivning och nödvändiga styrdokument). 

Ekonomiska konsekvenser 
Då förslaget är att avslå motionen föreligger inga ekonomiska konsekvenser. 

De fullmäktigeberedningar för vilka beslutsunderlag nu ska tas fram kommer 
medföra ökade kostnader för kommunen. Dessa kommer beskrivas innan ett 
införande av beredningarna. 
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Medborgarinflytande och möjligheter till engagemang är grundläggande faktorer i 
kommunens ambition att stärka förutsättningar för den social hållbarheten likväl 
som den ekologiska.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-08 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 28 
Motion ”Regelbundna kommunala politikerdagar”, 2022-02-18 
 
 
 
Hannu Högberg 
Tf. kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till:  
Anders Lindén, Sverigedemokraterna 
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2022/195 

Motion - kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att:  

- Kommunen tar fram former för hur kommunala politikerdagar skulle kunna 
genomföras.  

- Kommunen i dialog med partierna tar fram möjliga teman för dessa dagar.  

- En tidsplan för dessa dagar utarbetas i samråd med partierna.  

Beslutsunderlag 
Motion, kommunala politikerdagar, Anders Lindén (SD), 2022-02-18 

__________ 



 
 

 

 Motion 
Regelbundna kommunala politikdagar

Sverigedemokraterna i Enköping ser med oro på ett minskande intresse för att engagera sig i den 
lokala politiken. Detta leder till att ett litet fåtal kommer att dominera lokalpolitiken i Enköping 
över flera mandatperioder. Debatter i Kommunfullmäktige tenderar att övergå i fruktlösa 
diskussioner där personliga motsättningar och trätor om detaljer/ formuleringar tar allt större 
utrymme i stället för att fokusera på kommunens och dess medlemmars bästa och utveckling. 
Vi behöver fler – inte färre – lokalpolitiker och vi behöver få en betydligt bättre kommunikation 
mellan de lokalt folkvalda och kommunmedlemmarna. Många kommunmedlemmar uppfattar de 
digitala utsändningarna från Kommunfullmäktige/ nämnder som väldigt långrandiga och 
intetsägande och än färre följer dem på plats, när tillfälle därtill ges. Detta är något vi alla 
folkvalda bör reflektera över och försöka förändra.

En möjlig väg framåt skulle kunna var att Enköpings kommun arrangerar ”kommunala 
politikdagar”, till exempel i anslutning till ”Måndagskväll” i Skolparken samt andra, liknande 
evenemang. På motsvarande sätt skulle vissa dagar kunna genomföras i kransorterna, till 
exempel Örsundsbro, Grillby, Hummelsta och Fjärdhundra där de specifika kransortsfrågorna 
avhandlas. 
De olika partierna kan härvid framföra – och även debattera – aktuella frågor och efteråt så kan 
åhörarna få träffa företrädare för de politiska partierna på plats och diskutera/ framföra sina 
hjärtfrågor. 

Vi kommunpolitiker behöver komma närmare våra kommunmedlemmar, inte längre bort från dem!

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

• Att kommunen tar fram former för hur kommunala politikdagar skulle kunna genomföras.
• Att kommunen i dialog med partierna tar fram möjliga teman för dessa dagar.
• Att en tidsplan för dessa dagar utarbetas i samråd med partierna.

Enköping 2022-02-18

Anders Lindén                                          
Gruppledare / Ledamot
Sverigedemokraterna i Enköping                                                   
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