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Beslutande Solweig Sundblad (S), ålderspresident 
Mats Flodin (M), ordförande  
Monica Avås (M), förste vice ordförande  
Hans Olsson (S), andra vice ordförande  
Peter Book (M) 
Bitte Myrsell (M)  
Krister Larsson (M)  
Tina Rudolpsson (M) 
Viktor Hedqvist (M)  
Josephine Närholm (M)  
Jan Hannebo (M)  
Robert Halijen (M)  
Ulrika Ornbrant (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Rebecka Lindström (C) 
André Nyman van der Kaay (C) 
Svante Forslund (L) 
Madlin Marouki (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Per Elfving (KD) 
Rose Adan Hassan (MP) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Eklund (S) 
Alija Abdijevic (S)  
Åsa Andersson (S)  
Johan Engwall (S)  
Tina Löfgren (S)  
Johan Enfeldt (S)  
Ros-Mari Bålöw (S)  
Niklas Björkegren (S)  
Anders Wikman (NE)  
Agnet von Schoting (NE)  
Tuija Rönnback (NE)  
Ingvar Magnusson (NE)  
Kim Jämsä (NE)  
Johnny Karlsson (NE)  
Sverker Scheutz (V)  
Daniel Svalling (V)  
Britta Dalved (V)  
Lars Wistedt (SD)  
Anders Lindén (SD)  
Peter Ring (SD)  
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Rickard Daxner (SD)  
Benjamin Albertsson (SD)  
Ronny Holmberg (SD)  
Jesper Smith (SD)  

  
Ej tjänstgörande ersättare Ritva Sunnanå Ericson (M) 

Stefan Nyblad (M)  
Erik Jansson (M)  
Lars-Erik Olsson (C) 
Börje Andersson (C)  
Björn Ingemar Hellström (L)  
Linda Forslund (L)  
Henrik Lindberg (KD)  
Magnus Nyström (KD)  
Carina Tennfors (MP) 
Tomas Rådqvist (MP) 
Sara Skoglund (S)  
Jimmy Prud Irakoze (S)  
Sari Martikaiinen (S)  
Theo Caldwell (S)  
Ingun Sandström (S)  
Lars Engelberg (S)  
Mari Ekberg (S)  
Thomas Ekblom (NE)  
Per-Anders Gunnar Staav (NE)  
Martin Ancons (NE)  
Christina Nordgren (V)  
Neil Ormerod (V)  
Alice Fors Jansson (SD)  
Kristjan Valdimarsson (SD)  
Mikael Pettersson (SD) 

  
Övriga deltagare Maria Ekblad, kommunjurist 

Helena Löfgren, kommunsekreterare  
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 137  

Upprop och val av protokolljusterare/rösträknare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs och Hans Olsson (S) och Per Elfving (KD) utses till 
protokollsjusterade tillika rösträknare med Svante Forslund (L) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 138  

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:  

− Efter punkten fem, § 141 i dagordningen kommer mötet att ajourneras i 30 
minuter till förmån för att valberedningen ska kunna sammanträda.  
 

− Som punkt 7, § 143 läggs ärendet val av kommunalråd till. Därefter flyttas 
punkterna ned.  
 

− Punkt nummer 10, § 146 ändras till beslut av gruppledare, mandatperiod 
2022–2026. 

__________  
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Paragraf 139 Ärendenummer KF2022/34 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsens har den 28 september 2022 fattat beslut angående slutlig 
rösträkning och mandatfördelningen för mandatperioden 2022–2026.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-06 
Protokoll, länsstyrelsens Uppsala län, 2022-09-28 

__________  
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Paragraf 140 Ärendenummer KF2022/31 

Val av kommunfullmäktiges presidium, mandatperiod 
2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till ordförande i kommunfullmäktige utses Mats Flodin, Moderaterna för 
mandatperioden 2022 – 2026, 
 

2. till vice ordförande i kommunfullmäktige utses Monica Avås, Moderaterna 
för mandatperioden 2022 – 2026, 
 

3. till andra vice ordförande i kommunfullmäktige utses Hans Olsson, 
Socialdemokraterna för mandatperioden 2022 – 2026. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 11 § och enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning antagen den 14 april 2020 punkt två ska fullmäktige bland sina 
ledamöter välja en ordförande samt en förste och andra vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Fullmäktige ska bestämma tiden för 
uppdragen.  

Beslutsgång 
Peter Book (M) nominerar Mats Flodin (M) som ordförande i kommunfullmäktige.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om fullmäktige 
kan besluta att utse Mats Flodin (M) som ordförande i fullmäktige och finner så. 

Peter Book (M) nominerar Monica Avås (M) som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om fullmäktige 
kan besluta att utse Monica Avås (M) som förste vice ordförande i fullmäktige och 
finner så. 

Jesper Englundh (S) nominerar Hans Olsson (S) som andra vice ordförande i 
kommunfullmäktige.  
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om fullmäktige 
kan besluta att utse Hans Olsson (S) som andra vice ordförande i fullmäktige och 
finner så. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd  
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Paragraf 141 Ärendenummer KF2022/28 

Val av valberedning, mandatperiod 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. till ledamöter i valberedningen utses: 
Peter Book, Moderaterna 
Linda Johansson, Socialdemokraterna 
Sverker Scheutz, Vänsterpartiet 
Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
Svante Forslund, Liberalerna 
Kristjan Valdimarsson, Sverigedemokraterna 
Kristina Eriksson, Kristdemokraterna 
Kim Jämsä, Nystart Enköping  
Kenneth Hällbom, Miljöpartiet 
 

2. till ersättare i valberedningen utses: 
Krister Larsson, Moderaterna 
Solweig Eklund, Socialdemokraterna 
Britta Dalved, Vänsterpartiet  
Magnus Hellmark, Centerpartiet 
Björn Hellström, Liberalerna 
Anders Lindén, Sverigedemokraterna  
Madlin Marouki, Kristdemokraterna 
Ingvar Magnusson, Nystart Enköping 
Carina Tennfors, Miljöpartiet  
 

3. till ordförande i valberedningen utses: 
Svante Forslund, Liberalerna  
 

4. till vice ordförande i valberedning utses: 
Linda Johansson, Socialdemokraterna  
 

5. valberedningens mandattid gäller från och med detta 
fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av valberedningen 
hålls nästa gång. 
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Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen den 14 april 2022, punkt 42 ska 
fullmäktige på sitt första sammanträde välja en valberedning. Valberedningen ska 
bestå av en ledamot från varje parti som har ledamöter i kommunfullmäktige och 
lika många ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige vid samma 
tillfälle välja en ordförande och en vice ordförande för den tid som det har valts att 
vara ledamöter.  

Yrkanden 
Peter Book (M) nominerar Peter Book (M) som ordinarie och Krister Larsson (M) 
som ersättare i valberedningen. 

Jesper Englundh (S) nominerar Linda Johansson (S) som ordinarie samt vice 
ordförande och Solweig Eklund (S) som ersättare.  

Sverker Scheutz (V) nominerar Sverker Scheutz (V) som ordinarie och Britta 
Dalved (V) som ersättare.  

André Nyman van der Kaay (C) nominerar Ulrika Ornbrant (C) som ordinarie och 
Magnus Hellmark (C) som ersättare.  

Svante Forslund (L) nominerar Svante Forslund (L) som ordinarie samt ordförande 
och Björn Hellström (L) som ersättare. 

Anders Lindén (SD) nominerar Kristjan Valdimarsson (SD) som ordinarie och 
Anders Lindén (SD) som ersättare.  

Kristina Eriksson (KD) nominerar Kristina Eriksson (KD) som ordinarie och Madlin 
Marouki (KD) som ersättare.  

Anders Wikman (NE) nominerar Kim Jämsä (NE) som ordinarie och Ingvar 
Magnusson (NE) som ersättare.  

Kenneth Hällbom (MP) nominerar Kenneth Hällbom (MP) som ordinarie och Carina 
Tennfors (MP) som ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Peter Book (M), Linda 
Johansson (S), Sverker Scheutz (V), Ulrika Ornbrant (C), Svante Forslund (L), 
Kristjan Valdimarsson (SD), Kristina Eriksson (KD), Kim Jämsä (NE) och Kenneth 
Hällbom (MP) som ordinarie ledamöter i valberedningen och finner så.  
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Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta att utse Krister Larsson (M), Solweig 
Eklund (S), Magnus Hellmark (C), Björn Hellström (L), Anders Lindén (SD), Madlin 
Marouki (KD), Ingvar Magnusson (NE) och Carina Tennfors (MP) som ersättare i 
valberedningen och finner så. 

Ordförande frågar om fullmäktige kan utse Svante Forslund (L) till ordförande i 
valberedningen och finner så.  

Ordförande frågar om fullmäktige kan utse Linda Johansson (S) till vice ordförande 
i valberedningen och finner så.  

Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta att valberedningen 
mandattid gäller från och med detta fullmäktigesammanträde intill det 
sammanträde av val av valberedningen hålls nästa gång och finner så.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 142 Ärendenummer KF2022/27 

Val av kommunstyrelse, mandatperiod 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till ledamöter i kommunstyrelsens utses: 
1. Peter Book, Moderaterna 
2. Bitte Myrsell, Moderaterna 
3. Anders Wikman, Nystart Enköping 
4. Agnetha von Schoting, Nystart Enköping 
5. Per Elfving, Kristdemokraterna 
6. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
7. Kenneth Hällbom, Miljöpartiet 
8. Svante Forslund, Liberalerna 
9. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
10. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 
11. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
12. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
13. Sverker Scheutz, Vänsterpartiet 
14. Anders Lindén, Sverigedemokraterna 
15. Kristjan Valdimarsson, Sverigedemokraterna  
 

2. till ersättare i kommunstyrelsens utses:  
1. Krister Larsson, Moderaterna 
2. Monica Avås, Moderaterna 
3. Tuija Rönnback, Nystart Enköping 
4. Magnus Hellmark, Centerpartiet 
5. Johan Engwall, Socialdemokraterna 
6. Solweig Eklund, Socialdemokraterna 
7. Lars B Jansson, Sverigedemokraterna 
 

3. till ordförande i kommunstyrelsen utses: 
Peter Book, Moderaterna 
 

4. till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utses: 
Anders Wikman, Nystart Enköping  
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5. till andra vice ordförande i kommunstyrelsen utses: 
Jesper Englundh, Socialdemokraterna  
 

6. kommunstyrelsens mandattid gäller från och med detta 
fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls 
nästa gång.  
 

7. uppdragen som ordförande, förste och andra vice ordförande gäller från 
och med detta kommunfullmäktigesammanträde intill det sammanträde då 
val av ordförande, förste och andra vice ordförande hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige utse ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen för fyra år, räknat från och med den 1 januari året 
efter då val av kommunfullmäktige har hållits i hela landet.  

Kommunfullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från 
och med det kommunfullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde 
då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda kommunfullmäktige 
välja styrelse vid kommunfullmäktiges första sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
gällande kommunstyrelsens ledamöter och meddelar följande: 

1. Peter Book, Moderaterna 
2. Bitte Myrsell, Moderaterna 
3. Anders Wikman, Nystart Enköping 
4. Agnetha von Schoting, Nystart Enköping 
5. Per Elfving, Kristdemokraterna 
6. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
7. Kenneth Hällbom, Miljöpartiet 
8. Svante Forslund, Liberalerna 
9. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
10. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 
11. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
12. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
13. Sverker Scheutz, Vänsterpartiet 
14. Anders Lindén, Sverigedemokraterna 
15. Kristjan Valdimarsson, Sverigedemokraterna  
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Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och finner 
så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag gällande kommunstyrelsens ledamöter och finner så.  

Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
gällande kommunstyrelsens ersättare och meddelar följande: 

1. Krister Larsson, Moderaterna 
2. Monica Avås, Moderaterna 
3. Tuija Rönnback, Nystart Enköping 
4. Magnus Hellmark, Centerpartiet 
5. Johan Engwall, Socialdemokraterna 
6. Solweig Eklund, Socialdemokraterna 
7. Lars B Jansson, Sverigedemokraterna 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och finner 
så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag gällande kommunstyrelsens ersättare och finner så.  

Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
till beslut gällande kommunstyrelsens ordförande och meddelar följande: 

Peter Book, Moderaterna 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 
förslag gällande kommunstyrelsens ordförande och finner så.  

Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
till beslut gällande kommunstyrelsens förste vice ordförande och meddelar 
följande: 

Anders Wikman, Nystart Enköping.  

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 
förslag gällande kommunstyrelsens förste vice ordförande och finner så.  

Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
till beslut gällande kommunstyrelsens andra vice ordförande och meddelar 
följande: 

Jesper Englundh, Socialdemokraterna  
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Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 
förslag gällande kommunstyrelsens andra vice ordförande och finner så.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens mandattid gäller från och med 
detta fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa 
gång och finner att fullmäktige beslutar så.  

Ordförande frågar därefter om uppdragen som ordförande, förste och andra vice 
ordförande gäller från och med detta fullmäktigesammanträde intill det 
sammanträde då val av ordförande, förste och andra vice ordförande hålls nästa 
gång och finner att fullmäktige beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-10-17, § 3 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 143 Ärendenummer KF2022/39 

Val av kommunalråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till kommunalråd välja Peter Book, Moderaterna, Anders Wikman, Nystart 
Enköping och Jesper Englundh, Socialdemokraterna, 
 

2. uppdragen som kommunalråd gäller intill det sammanträde då val av 
kommunalråd hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, 
regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet 
efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet. 

Beslutsgång 
Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar det beslut som 
valberedningen fattat gällande kommunalråd och meddelar följande: 

1. Peter Book, Moderaterna. 
2. Anders Wikman, Nystart Enköping. 
3. Jesper Englundh, Socialdemokraterna.  

Ordförande konstaterar att fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och 
finner så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningen förslag och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-10-17, § 4 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 144 Ärendenummer KF2022/36 

Val av krisledningsnämnden, mandatperiod 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. till ledamöter i krisledningsnämnden utses:  
1. Peter Book, Moderaterna 
2. Anders Wikman, Nystart Enköping 
3. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
4. Per Elfving, Kristdemokraterna 
5. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
7. Anders Lindén, Sverigedemokraterna 
 

2. till ersättare i krisledningsnämnden utses:  
1. Bitte Myrsell, Moderaterna 
2. Ingvar Magnusson, Nystart Enköping 
3. Magnus Hellmark, Centerpartiet 
4. Madlin Marouki, Kristdemokraterna 
5. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna  
6. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
7. Kristjan Valdimarsson, Sverigedemokraterna 
 

3. Till ordförande i krisledningsnämnden utses: 
Peter Book, Moderaterna 
 

4. Till första vice ordförande i krisledningsnämnden utses:  
Anders Wikman, Nystart Enköping 
 

5. Till andra vice ordförande i krisledningsnämnden utses: 
Jesper Englundh, Socialdemokraterna  
 

6. Krisledningsnämndens mandattid gäller från och med detta 
fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av 
krisledningsnämnd hålls nästa gång.  
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7. Uppdragen som ordförande, förste och andra vice ordförande gäller från 
och med detta fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av 
ordförande, första och andra vice ordförande hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner och 
regioner finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid (krisledningsnämnd). Enligt kommunallagen väljer fullmäktige ledamöter 
och ersättare i en nämnd till det antal som fullmäktige bestämmer. Fullmäktige ska 
också bestämma mandattiden för nämnden. 

Beslutsgång 
Vice ordförande i valberedningen Linda Johansson (S) föredrar valberedningens 
förslag gällande krisledningsnämndens ledamöter och meddelar följande:  

1. Peter Book, Moderaterna 
2. Anders Wikman, Nystart Enköping 
3. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
4. Per Elfving, Kristdemokraterna  
5. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
7. Anders Lindén, Sverigedemokraterna 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och finner 
så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningen förslag gällande krisledningsnämndens ledamöter och finner så.  

Vice ordförande i valberedningen Linda Johansson (S) föredrar valberedningens 
förslag gällande krisledningsnämndens ersättare och meddelar följande:  

1. Bitte Myrsell, Moderaterna 
2. Ingvar Magnusson, Nystart Enköping 
3. Magnus Hellmark, Centerpartiet 
4. Madlin Marouki, Kristdemokraterna 
5. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna  
6. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
7. Kristjan Valdimarsson, Sverigedemokraterna 
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Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och finner 
så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningen förslag gällande krisledningsnämndens ersättare och finner så.  

Vice ordförande i valberedningen Linda Johansson (S) föredrar valberedningens 
förslag gällande krisledningsnämndens presidium och meddelar följande:  

1. Peter Book, ordförande  
2. Anders Wikman, förste vice ordförande  
3. Jesper Englundh, andra vice ordförande 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppen i sin helhet och finner 
så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningen förslag gällande krisledningsnämndens ordförande, 
krisledningsnämnden förste vice ordförande och andra vice ordförande och finner 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-10-17, § 5 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 145 Ärendenummer KF2022/33 

Inkallelseordning av ersättare, mandatperiod 2022-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. följande inkallelseordning ska gälla för inkallande av ersättare i nämnder 
och dess utskott under mandatperioden 2023–2026 samt för styrelsen och 
dess utskott från och med 17 oktober 2022 intill det sammanträde då val 
av styrelse hålls nästa gång:  

Moderaterna: M, NE, C, KD, L, MP, S, SD, V 

Nystart Enköping: NE, M, C, KD, L, MP, S, V, SD 

Centerpartiet: C, M, L, KD, MP, NE, S, V, SD  

Kristdemokraterna: KD, M, L, C, NE, MP, SD, S, V 

Miljöpartiet: MP, C, M, L, KD, NE, S, V, SD 

Liberalerna: L, KD, M, C, NE, MP, S, SD, V 

Socialdemokraterna: S, V, NE, L, C, MP, M, KD, SD 

Vänsterpartiet: V, S, NE, MP, L, C, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna: SD, KD, M, L, C, MP, V, NE, S 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 17 § ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe, om en ledamot som är förhindrad att delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av sammanträdet. Enligt kommunstyrelsens och 
nämndernas reglementen tjänstgör ersättarna i enlighet med en av fullmäktige 
fastställd inkallelseordning. 

Beslutsgång 
Vice ordförande i valberedningen Linda Johansson (S) föredrar valberedningens 
förslag gällande inkallelseordning av ersättare som partierna själva valt, och 
meddelar följande:  
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Moderaterna: M, NE, C, KD, L, MP, S, SD, V 

Nystart Enköping: NE, M, C, KD, L, MP, S, V, SD 

Centerpartiet: C, M, L, KD, MP, NE, S, V, SD  

Kristdemokraterna: KD, M, L, C, NE, MP, SD, S, V 

Miljöpartiet: MP, C, M, L, KD, NE, S, V, SD 

Liberalerna: L, KD, M, C, NE, MP, S, SD, V 

Socialdemokraterna: S, V, NE, L, C, MP, M, KD, SD 

Vänsterpartiet: V, S, NE, MP, L, C, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna: SD, KD, M, L, C, MP, V, NE, S 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om inkallelseordningen i sin helhet 
och finner så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige beslutar i enlighet med 
valberedningens förslag och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-10-17, § 6 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 146 Ärendenummer KF2022/32 

Beslut av gruppledare, mandatperiod 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. följande personer är gruppledare för respektive parti: 
Moderaterna: Peter Book 
Nystart Enköping: Anders Wikman 
Centerpartiet: Ulrika Ornbrant 
Kristdemokraterna: Per Elfving 
Miljöpartiet: Kenneth Hällbom 
Liberalerna: Svante Forslund 
Socialdemokraterna: Matz Keijser och Linda Johansson 
Vänsterpartiet: Sverker Scheutz 
Sverigedemokraterna: Anders Lindén, 
 

2. uppdragen som gruppledare gäller intill det sammanträde då val av 
gruppledare hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Att vara gruppledare i fullmäktige är inget uppdrag som räknas upp i 
kommunallagens (KL) definition av begreppet förtroendevald i 4 kap 1 § KL. Det 
ingår alltså i inte i begreppet förtroendevald i KL. I grunden är det en parti-intern 
fråga. Dock har en kommunal praxis utvecklats genom åren, vad gäller arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda, där man ansett det vara ändamålsenligt att 
varje parti ska kunna utse en särskild fullmäktigeledamot som samordnar gruppens 
arbete, och att särskilt arvode från kommunen ska kunna utgå för det arbetet. 
Fullmäktige måste i någon form av beslut fastställa vem som ska uppbära arvodet. 
Det räcker således inte med en anmälan från partigruppen om att den har utsett en 
viss person till att vara gruppledare. 

Beslutsgång 
Ordförande i valberedningen Svante Forslund (L) föredrar valberedningens förslag 
gällande beslut av gruppledare och meddelar följande: 

Moderaterna: Peter Book 
Nystart Enköping: Anders Wikman 
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Centerpartiet: Ulrika Ornbrant 
Kristdemokraterna: Per Elfving 
Miljöpartiet: Kenneth Hällbom 
Liberalerna: Svante Forslund 
Socialdemokraterna: Matz Keijser och Linda Johansson 
Vänsterpartiet: Sverker Scheutz 
Sverigedemokraterna: Anders Lindén  

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om gruppledare i sin helhet och 
finner så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige beslutar i enlighet med 
valberedningens förslag och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-10-17, § 7  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF löneavdelningen, för åtgärd 
KLF IT-avdelningen, för åtgärd 
KLF registrator, för åtgärd   
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Paragraf 147 Ärendenummer KF2022/20 

Medborgarförslag - soptunnor vid parkeringen vid 
Gånstaspåret 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om soptunnor vid parkeringen vid Gånstaspåret har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-09-11 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 148 Ärendenummer KF2022/19 

Medborgarförslag - skyltning i rondeller 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om skyltning i rondeller har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-11-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 149 Ärendenummer KF2022/21 

Medborgarförslag - månadsvis betalning på gymmet, 
Pepparrotsbadet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om månadsvis betalning på gymmet, Pepparotsbadet har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-11-29 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 150 Ärendenummer KF2022/22 

Medborgarförslag - öppna/bygga Starbucks 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att öppna/bygga Starbucks har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-10-03 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd   



 Protokoll  29 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-17  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 151 Ärendenummer KF2022/18 

Revisionsrapport - granskning av bisysslor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
En granskning av bisysslor har inkommit revisionerna. Ordförande för 
kommunrevisionen Tony Forsberg föredrar ärendet.  

Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019, § 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla revisionens 
granskningar. 

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Sedan skickas revisionsrapporten 
för beredning för att kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att 
yttra sig över och dra lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är 
sammanställt och berett av kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där 
kan svaret debatteras av kommunfullmäktige och, under förutsättning att man är 
nöjd med svaret, läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Missiv, granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor, 2022-09-17 
Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor, september 2022 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 152 Ärendenummer KF2022/17 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
delårsrapport 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Enköpings kommuns delårsrapport  
per den 2020-08-31 (KS2020/570). Bedömningen är att delårsrapporten inte är  
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

• Följande sammanfattande bedömning anger revisorerna i granskningen: 
Grundat på vår översiktliga granskning har det framkommit 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 
Enköpings kommun inte är upprättat i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed. Intäkterna är 17,9 mnkr för låga, vilket ger en 
motsvarande negativ resultatpåverkan. Bedömningen i delårsrapporten är 
att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens  
återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger  
oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara  
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 
 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens  
återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den information som  
lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av  
verksamhets- och medarbetarmål är förenlig med de av fullmäktige  
fastställda målen. I delårsrapporten görs ingen uppföljning av 
indikatorerna och det lämnas ingen tydlig bedömning/prognos av 
måluppfyllelse för respektive verksamhets- och medarbetarmål. I 
delårsrapporten anges att kommunens mål för god ekonomisk hushållning 
(målen inom kommunens sex uppgifter, medarbetarmålen och finansiella 
målen) sammantaget bedöms kunna uppfyllas under året. Det är dock 
inget vi utifrån given information i delårsrapporten kan verifiera.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 160 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 131 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04 
Yttrande, revisionsrapport, granskning av delårsrapport, 2022-09-02 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 154 
RKR – Yttrande september 2020 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport, 2022-09-02 
Utlåtande delårsrapport 2020, 2020-10-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom   
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Paragraf 153 Ärendenummer KF2022/12 

Svar på motion - se över Socialnämndens budget (NE) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i avvaktan på den pågående utredningen som socialnämnden gör, 
med en kartläggning och analys av antalet interna volymer och kostnad per intern 
volym. 

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny 
Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har den 2 december 2021 inkommit med en 
motion angående att se över socialnämndens budget för 2022. 

Motionärerna anser att behovet är minst lika stort att se över Socialnämndens 
budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut per 13 december 2021 att 
revidera vård- och omsorgsnämndens budget 2022. På motionärernas initiativ 
har  socialförvaltningen redovisat för kommunstyrelsen att socialnämndens knappa 
budget för 2022 inte bedöms räcka till mer än den verksamhet som nämnden 
bedrev 2020. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att i avvaktan på den pågående  
utredningen som socialnämnden gör med en kartläggning och analys av antalet 
interna volymer och kostnad per intern volym bör motionen avslås. För närvarande 
är det svårt att ta ställning till motionärernas begäran om utökad budget då 
underlagen är ofullständiga. Denna pågående utredning påverkar inte bara budget 
2022 utan även budget för kommande år. 

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).  

Yrkanden 
Tuija Rönnback (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om fullmäktige 
kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner så.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 153 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 127 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29 
Protokoll, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 174 
Motion, Nystart Enköping, 2021-12-02 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsää (NE)  



 Protokoll  34 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-17  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 154 Ärendenummer KF2022/35 

Svar på motion - kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
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) och Lars Wistedt (SD) yrkar bifall till motionen.  

Jesper Englundh (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Peter Book (M) yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkande mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 154 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-08 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 28 
Motion ”Regelbundna kommunala politikerdagar”, 2022-02-18 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Lindén (SD)  
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 155 Ärendenummer KF2022/16 

Uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas hus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. upplevelsenämnden får i uppdrag att utreda samt besluta gällande ett 
Föreningarnas hus senast juni 2023.  
 

2. utredningen utökas till att även omfatta lokaler utanför det egna  
fastighetsbeståndet. 

Sammanfattning 
Den 25 januari 2022, § 15 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” inom 
kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget skulle redovisas i september månad 
2022. 

Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att ta fram ett förslag på  
ett ”föreningarnas hus”. Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som 
kan vara ändamålsenliga för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad 
målgrupp och lokalbehov. Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser 
för hur ”Föreningarnas hus” ska finansieras och förvaltas. I uppdraget bör även 
jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande uppdrag ingå. 

Upplevelsenämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens samarbete med 
föreningar i Enköping. Upplevelsenämnden har till exempel till uppgift att göra 
lokaler tillgängliga för föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta 
dessa. Frågan gällande ett ”föreningarnas hus” är alltså något som 
upplevelsenämnden ansvarar för, inte kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
bör uppdraget som kommunstyrelsen beslutade om den 25 januari 2022 (§ 15)  
avslutas och frågan lämnas över till upplevelsenämnden för vidare hantering. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar på följande tilläggsyrkande: att uppdraget tidsätts till 
senast juni 2023.  
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Peter Book (M) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut och avslag på Linda Johansson (S) tilläggsyrkande.  

Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till Linda Johansson (S) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar först om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner så. Ordförande frågar därefter om fullmäktige bifaller 
eller avslår Linda Johansson (S) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller 
tilläggsyrkandet.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 162 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 134 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-01-25, § 15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 156 Ärendenummer KF2022/15 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avslår tekniska nämndens förslag att besluta om ny kalkyl för nytt 
avloppsreningsverk då beloppet redan är uppdaterat i  
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 och investeringsplan 
2023-2026. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar uppdateras investeringsplanen 
årligen. För stora projekt som nytt avloppsreningsverk tar det ofta omkring 10 år 
från förstudie till färdigbyggd anläggning vilket medför att projektkalkyler 
kontinuerligt uppdateras efter nya förutsättningar och krav. 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om en ny 
kalkyl; 760 miljoner kronor (TF2021/217). Vid tekniska nämndens beslut hade den 
årliga uppdateringen redan skett i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan för 2022-2026 (KS2021/192). 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ny totalbudget inte behöver beslutas då 
beloppet redan är uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 163 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 135 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, TF2021/217, 2021-03-17, § 29  
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, KS2021/192, 2021-06-14, § 89  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom   
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Paragraf 157 Ärendenummer KF2022/14 

Regler för inköp och upphandling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för 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. 

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. 

I det nya förslaget till regler för inköp och upphandling har det 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 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). 
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Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 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. 

Sverker Scheutz (V) och Johan Enfeldt (S) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras för 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 andra hand yrkar Sverker Scheutz (V) på följande tilläggsyrkande: att i riktlinjerna 
för inköp och upphandling lägger till punkt 4.10 Meddelarfrihet och 
meddelarskyddet med texten: allt som görs på uppdrag av Enköpings kommun 
bekostas av offentliga medel, varför det är viktigt att externa utförares anställda få 
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.  

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

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsyrkande och två 
yrkanden om återremitteras.  

Ordförande frågar först fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och ska genomföras.  

Ordförande meddelar följande voteringsordning:  
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.  
NEJ-röst för att ärendet återremitteras.  
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 Namn JA-röst  NEJ-röst  

Peter Book (M) X   

Bitte Myrsell (M) X  

Krister Larsson (M)  X  

Tina Rudolphson (M)  X  

Viktor Hedqvist (M) X  

Josephine Närholm (M) X  

Jan Hannebo (M) X  

Robert Halijen (M) X  

Ulrika Ornbrant (C) X  

Magnus Hellmark (C) X  

Rebecka Lindström (C) X  

André Nyman van der Kaay (C) X  

Svante Forslund (L) X  

Madlin Marouki (KD) X  

Kristina Eriksson (KD) X  

Per Elfving (KD) X  

Rose Adan Hassan (MP) X  

Kenneth Hällbom (MP) X  

Jesper Englundh (S)  X 

Linda Johansson (S)  X 

Matz Keijser (S)  X 

Solweig Sundblad (S)  X 

Solweig Eklund (S)  X 

Alija Abdijevic (S)  X 

Åsa Andersson (S)  X 

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

Johan Enfeldt (S)  X 

Ros-Mari Bålöw (S)  X 

Niklas Björkegren (S)  X 

Anders Wikman (NE) X  

Agneta von Schoting (NE) X  

Tuija Rönnback (NE) X  

Ingvar Magnusson (NE)  X 

Kim Jämsä (NE) X  

Johnny Karlsson (NE) X  

Sverker Scheutz (V)  X 

Daniel Svalling (V)  X 

Britta Dalved (V)   X 

Lars Wistedt (SD)  X  

Anders Lindén (SD) X  

Lars Jansson (SD) X  

Peter Ring (SD) X  

Rickard Daxner (SD) X  

Barbara Ciolek (SD) X  

Benjamin Albertsson (SD) X  

Ronny Holmberg (SD) X  

Jesper Smith (SD) X  

Hans Olsson (S)  X 

Monica Avås (M) X  

Mats Flodin (M) X  

Resultat 34 17 
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Ordförande konstaterar att fullmäktige har beslutat att ärendet återremitteras för 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. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 167 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 140 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-09 
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 
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2022-03-23 VON, § 35 

__________  
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Paragraf 158 Ärendenummer KF2022/13 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 
31 augusti 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år redovisa de 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas  
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller  
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti  
2022 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag.  

Listan omfattar 11 motioner och 33 medborgarförslag som är under beredning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 170 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 143 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Redovisning, ej besvarade medborgarförslag och motioner, 2022-08-31  

__________  
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Paragraf 159 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, fler återvinningscentraler i kommunen, 
Kommunstyrelsens 2022-09-27, § 152, KS2021/704 

− Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, vård- och  
omsorgsnämnden, 2022-09-14, § 85, VON2022/77 

− Korrespondens angående försenat svar på medborgarförslag, tekniska  
nämnden, 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-06 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-09-27, § 152 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-14, § 85 
Bilaga till vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-14 
Korrespondens medborgarförslag, tekniska nämnden, 2022-09-30  

__________ 
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