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Kommunfullmäktige 

 

  
Justeringens plats och tid Tisdag den 22 maj 2018 klockan 8.30 i sammanträdesrummet Lådö, 

Linbanegatan 12  
  
Avser paragrafer 98 - 127 
  
Sekreterare  
 Maria Westberg 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Jesper Englundh Ingvar Smedlund 
  
  
Bevis om anslag  

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns i 
kommunhusets entré, Kungsgatan 42. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-14 
Anslaget sätts upp 2018-05-22 
Anslaget tas ned 2018-06-13 
Sista dag att överklaga 2018-06-12 
  
Protokollet finns tillgängligt på www.enkoping.se/kommun och politik och hos det beslutande organet. 
  
Underskrift  
 Maria Westberg 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Fullmäktigesalen, måndagen den 14 maj 2018, klockan 18.00–21.45, med 

ajournering klockan 18.15-18.20 för utdelning av elevrådens pedagogiska 
pris 

  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Marie Ekberg (S) 

Rickard Sköldestig (S) 
Anders Åhman (S) 
Åsa Tinnerholm (MP), till och med paragraf 110 
Neil Ormerod (V) 
Oscar Widman (M), från och med paragraf 106 
Mats Jacobsson (M) 
Eva-Mi Einvall (M) 
Johan Sundbäck (M) 
Pernilla Åström (M) 
Stig Nilsson (SD), till och med paragraf 110 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Anneli Djurklou, 1:e vice ordförande (S) 
Jessika Roswall, 2:e vice ordförande (M) 
Helena Proos (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sven Jansson (S) 
Marié Karlström (S) 
Jesper Englundh (S) 
Åsa Andersson (S) 
Matz Keijser (S) 
Maria Bakas (S) 
Susanne Brofall (S) 
Markus Lappi (S) 
Sabina Lindberg (S) 
Hans Lövling (S) 
Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare 
Anders Wikman (NE) 
Anna Svensson (NE) 
Philip Wikman (NE), till och med paragraf 117 
Johnny Karlsson (NE) 
Håkan Odenring (NE), tjänstgörande ersättare 
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 103 
Gunnel Bergman (MP) 
Tomas Rådkvist (MP), tjänstgörande ersättare 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Ingvar Smedlund (M) 
Jan Petersson (M) 
Monica Avås (M) 
Percy Westerlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Runa Larsson (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Mats Flodin (M) 
Tommy Myrsell (M) 
Kenneth Löthegård (C) 
Monica Hallgren (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Rebecka Lindström (C), tjänstgörande ersättare  
Jenny Gavelin (L) 
Katarina Zeste (L) 
Lars Hammarström (SD) 
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Lars Frantzén (SD) 
Fredrik Johansson (SD) 
Stig Nilsson (SD), från och med paragraf 111 
Kristina Einarsdotter (-), till och med paragraf 110 
Sven Söderström (-), till och med paragraf 110 
 

Övriga deltagare Bengt-Åke Gelin (M), ordförande revisionen, paragraf 110 
Hans Olsson (S), ordförande tekniska nämnden, paragraf 112 
Solweig Eklund (S), ordförande socialnämnden, paragraf 118 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
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Paragraf 98  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) och Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare med 

Gunnel Bergman (MP) som ersättare. 

__________   
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Paragraf 99  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 27b: Interpellation - Lärarna på Westerlundska gymnasiet, KS2018/361 

- Ärende 27c: Anmälan av avflyttad nämndsledamot, KS2014/450 

__________   
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Paragraf 100 Ärendenummer KS2014/451 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsens beslut från den 23 april 2018 att utse Pernilla Åström (M) till ny 

ersättare efter Ulf Åkesson (M) anmäls och läggs till handlingarna. 

__________   
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Paragraf 101 Ärendenummer KS2018/255 

Medborgarförslag till Centrumpusslet 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om centrumpusslet har inkommit den 4 april 2018. 

Medborgarförslaget innehåller förslag på framtida användning av bland annat 

Tingshuset och stadshotellstomten. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunsekreteraren, för åtgärd   
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Paragraf 102 Ärendenummer KS2018/291 

Medborgarförslag - Bort med KSO! 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 13 april 2018. Förslagsställaren lämnar 

följande förslag: Inför titeln Borgmästare/borgmästarinna till den som är KSO. Gör 

detta till en tom titel som bara är ett annat namn för KSO. Inga nya privilegier eller 

uppdrag utöver det personen har i sin tjänst under namnet KSO. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunsekreteraren, för åtgärd   
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Paragraf 103 Ärendenummer KS2018/341 

Medborgarförslag - Läktare på Korsängen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om läktare på Korsängen har inkommit den 30 april 2018. 

Förslagsställaren redogör för sitt förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd   
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2018/208 

Svar på interpellation kring avgifter för jordbruk 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Ornbrant (C) har den 21 mars 2018 inkommit med en interpellation om 

avgifter för jordbruk ställd till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Matz 

Keijser (S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 89. 

Ulrika Ornbrant (C) redogör för sin interpellation. 

Matz Keijser (S) besvarar interpellationen. 

Ulrika Ornbrant (C) tackar för svaret. 

Efter ytterligare inlägg från Matz Kejiser (S), Jan Fredriksson (C) och Ingvar 

Smedlund (M) förklaras interpellationsdebatten avslutad. 

__________   
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Paragraf 105 Ärendenummer KS2018/244 

Svar på interpellation - Fiberanslutning 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Frantzén (SD) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation om 

fiberanslutning ställd till kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 91. 

Lars Frantzén (SD) redogör för sin interpellation. 

Helena Proos (S) besvarar interpellationen. 

Lars Frantzén (SD) tackar för svaret. 

Efter ytterligare inlägg från Helena Proos (S), Jan Fredriksson (C) och Magnus 

Ahlkvist (V) förklaras interpellationsdebatten avslutad. 

__________   
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Paragraf 106 Ärendenummer KS2018/209 

Svar på interpellation kring landsbygdssäkring av 
planer, strategier och policys 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Ornbrant (C) har den 21 mars 2018 inkommit med en interpellation om 

landsbygdssäkring av planer, strategier och policys ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Helena Proos (S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 90. 

Ulrika Ornbrant (C) redogör för sin interpellation. 

Helena Proos (S) besvarar interpellationen. 

Ulrika Ornbrant (C) tackar för svaret. 

Efter ytterligare inlägg från Helena Proos (S) och Mats Flodin (M) förklaras 

interpellationsdebatten avslutad. 

__________   
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Paragraf 107 Ärendenummer KS2018/250 

Svar på interpellation - Konstgräsplan i Fjärdhundra 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Jan Fredriksson (C) har den 3 april 2018 inkommit med en interpellation om 

konstgräsplan i Fjärdhundra ställd till upplevelsenämndens ordförande Jesper 

Englundh (S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 92. 

Jan Fredriksson (C) redogör för sin interpellation. 

Jesper Englundh (S) besvarar interpellationen. 

Jan Fredriksson (C) tackar för svaret. 

Efter ytterligare inlägg från Jesper Englundh (S) förklaras interpellationsdebatten 

avslutad. 

__________   
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Paragraf 108 Ärendenummer KS2018/296 

Svar på interpellation - Finns porrfilter i kommunens 
skolor? 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Hällbom (MP) har den 15 april 2018 inkommit med en interpellation om 

porrfilter i kommunens skolor ställd till skolnämndens ordförande Sven Jansson (S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 94. 

Åsa Tinnerholm (MP) redogör för Kenneth Hällboms (MP) interpellation. 

Sven Jansson (S) besvarar interpellationen. 

Åsa Tinnerholm (MP) tackar för svaret. 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

__________   
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2018/298 

Svar på interpellation - Storskogens förskola i 
Bredsand 

Beslut 
1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Jenny Gavelin (L) har den 16 april 2018 inkommit med en interpellation om 

Storskogens förskola i Bredsand ställd till skolnämndens ordförande Sven Jansson 

(S). 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 95. 

Jenny Gavelin (L) redogör för sin interpellation. 

Sven Jansson (S) besvarar interpellationen. 

Jenny Gavelin (L) tackar för svaret. 

Efter ytterligare inlägg från Sven Jansson (S) och Percy Westerlund (M) förklaras 

interpellationsdebatten avslutad. 

__________   
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Paragraf 110 Ärendenummer KS2018/278 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsutövande 
2017 

Beslut 
1. Revisionsrapporten anses anmäld. 

2. Revisionsrapporten remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 4 april 2018 överlämnat rapporten Grundläggande granskning 

av kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsutövande 2017. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 75. 

Revisionens ordförande Bengt-Åke Gelin (M) redogör för ärendet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunsekreteraren, för åtgärd   
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Paragraf 111 Ärendenummer KS2016/171 

Fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort (FÖP) 

Beslut 
Plan för Enköpings stad antas i enlighet med plan- och bygglagens 3:e kapitel 

paragraf 19. 

Reservationer 
Kenneth Löthegård (C), Monica Hallgren (C), Jan Fredriksson (C), Rebecka 

Lindström (C) och Ulrika Ornbrant (C) reserverar sig mot att Jan Fredrikssons (C) 

yrkanden inte bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 april 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade i juni 

2016 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta 

fram en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. Ett första planförslag togs 

fram under hösten 2016 och våren 2017. Planen samråddes för första gången 

mellan mars-juni 2017. 

Planen reviderades sedan för att återigen ställas ut under granskningen december 

2017- februari 2018. Utifrån de kvarvarande synpunkterna har planen sedan 

reviderats till en slutversion som nu föreslås antas i kommunfullmäktige. 

Den röda tråden genom planförslaget är hållbar utveckling utifrån begreppets tre 

dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

För att uppnå hållbar utveckling behöver vi ta hand om det vi har, vi behöver bygga 

färdigt det vi påbörjat och bygga tätare för att undvika att ny mark tas i anspråk. Vi 

behöver planera områden så att det vi använder ofta finns nära, detta för att 

minska behovet av transporter. I staden måste vi ge plats åt människorna, 

grönskan, aktiviteter och mötesplatser för att få en levande och berikande parkstad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Plan för Enköpings stad antas i enlighet med plan- och bygglagens 3:e kapitel 

paragraf 19. 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 12 april 2018 

paragraf 34 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunfullmäktige 

Plan för Enköpings stad antas i enlighet med plan- och bygglagens 3:e kapitel 

paragraf 19. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 april 2018 paragraf 88 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Plan för Enköpings stad antas i enlighet med plan- och bygglagens 3:e kapitel 

paragraf 19. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Sverre Ahlbom (S), 

Mats Flodin (M) och Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Ahlkvist (V) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 

senast i mars 2019 återkomma med ett konkret förslag för att uppnå det som 

nämns i första stycket på sidan 91: Därför behöver fler ytor för rekreation och 

möten skapas i stadsdelen Romberga, ett särskilt fokus bör ligga på platser att 

umgås på för de som inte är idrottsintresserade. 

Magnus Ahlkvist (V) och Jan Fredriksson (C) yrkar att Vappa stryks från nya 

områden för bostäder i de delar som rör bostadsbebyggelse på åkermark. 

Jan Fredriksson (C) yrkar att Fagerskogen bör skyddas och skötas genom att 

skriva skötselavtal med berörda markägare. 

Anders Wikman (NE) yrkar avslag på Magnus Ahlkvists (V) yrkanden och på Jan 

Fredrikssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: 

- Kommunstyrelsens förslag som Anders Wikman (NE) med flera yrkat bifall till 
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- Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande om uppdrag till kommunstyrelsen 

- Magnus Ahlkvists (V) och Jan Fredrikssons (C) ändringsyrkande om Vappa 

- Jan Fredrikssons (C) ändringsyrkande om Fagerskogen 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får 

ta ställning till ändringsyrkandet om Vappa och därefter ändringsyrkandet om 

Fagerskogen. Därefter får kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens 

förslag. Slutligen får kommunfullmäktige ta ställning till Magnus Ahlkvists (V) 

tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till Magnus Ahlkvists (V) och Jan 

Fredrikssons (C) ändringsyrkande om Vappa och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att avslå yrkandet. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 

vill behålla avsnittet om Vappa i planen för Enköpings stad röstar Ja och den som 

vill ta bort avsnittet om Vappa röstar Nej. Kommunfullmäktige godkänner 

beslutsgången. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Helena Proos (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sven Jansson (S) X   

Marié Karlström (S) X   

Jesper Englundh (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Susanne Brofall (S) X   

Laila Berglind (S) X   

Markus Lappi (S) X   
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Sabina Lindberg (S) X   

Hans Lövling (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Anna Svensson (NE) X   

Philip Wikman (NE) X   

Håkan Odenring (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Thomas Ekblom (NE) X   

Tomas Rådkvist (MP)   X 

Gunnel Bergman (MP)   X 

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Ingvar Smedlund (M) X   

Jan Petersson (M) X   

Monica Avås (M) X   

Percy Westerlund (M) X   

Bitte Myrsell (M) X   

Runa Larsson (M) X   

Peter Book (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Tommy Myrsell (M) X   

Kenneth Löthegård (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Jenny Gavelin (L) X   

Katarina Zeste (L) X   

Lars Hammarström (SD)  X  

Lars Franzén (SD)  X  

Fredrik Johansson (SD)  X  

Stig Nilsson (SD)  X  

Jessika Roswall (M), 2:e vice ordförande X   

Anneli Djurklou (S), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 35 11 2 

Kommunfullmäktige har därmed avslagit ändringsyrkandet om Vappa. 

Beslutsgång, forts 
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till Jan Fredrikssons (C) 

ändringsyrkande om Fagerskogen och finner att kommunfullmäktige har avslagit 

yrkandet. 

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag, det 

vill säga att anta planen för Enköpings stad enligt plan- och bygglagens 3:e kapitel 

paragraf 19 och finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget. 

Slutligen låter ordföranden fullmäktige ta ställning till Magnus Ahlkvists (V) 

tilläggsyrkande om ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast i mars 2019 

återkomma med ett konkret förslag för att uppnå det som nämns i första stycket på 

sidan 91 och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd   
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Paragraf 112 Ärendenummer KS2018/143 

Lokala ordningsföreskrifter i Enköpings kommun - 
ändring i paragraf 16 fyrverkerier 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ändringen i paragraf 16 i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun. 

2. Ändringen i paragraf 16 träder i kraft 1 juli 2018. 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att anmäla ändringen till länsstyrelsen och i 

övrigt ansvara för verkställandet av beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att tekniska nämnden har den 15 februari 2018 

beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta ändringar i kommunens lokala 

ordningsföreskrifter. Som skäl för förslaget har tekniska nämnden angett följande: 

Fyrverkerier vid nyår och valborg är en fråga som engagerar invånarna i Enköpings 

kommun. Kommunen får många frågor och reaktioner och 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommunikatörer upplever att frågan växer för 

varje år. Det är framför allt djurens lidande som invånarna hänvisar till. Många 

reagerar negativt på att Enköping tillåter fyrverkerier under så lång tid som 12 

timmar (klockan 15.00–03.00) och menar att det är längre tid än vad andra 

kommuner har. 

I Uppsala län har kommunerna valt följande tider att tillåta fyrverkerier: 

Uppsala: Nyår och valborg, klockan 18.00–02.00, utom i centrala delar av staden 

där det alltid är förbjudet utan tillstånd från polisen. 

Knivsta: Nyår, påsk och valborg, klockan 20.00–01.00. 

Håbo: Nyår, påsk och valborg, klockan 18.00–02.00. 

Heby: Nyår, påsk och valborg, klockan 17.00–01.00. 

Tierp: Nyår, påsk och valborg, klockan 12.00–02.00 

Älvkarleby och Östhammar hänvisar till ordningslagen. 

Vad samhällsbyggnadsförvaltningen känner till så har ingen kommun infört ett 

totalförbud mot fyrverkerier i sina ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen har ansett att 

den allmänna regeln om fyrverkerier (kapitel 3 paragraf 7 i ordningslagen) är 
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tillräckligt reglerat i lag. Förvaltningsrätten har även ansett att ett totalförbud mot 

fyrverkerier är att gå för långt när det gäller att lägga onödigt tvång på allmänheten 

och gör onödig inskränkning i den enskildes frihet (kapitel 3 paragraf 12 i 

ordningslagen). 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har inget att invända emot tekniska nämndens förslag 

avseende klockslagen eller val av helgdagar för undantag. 

Kommunledningskontoret menar däremot att tekniska nämndens förslag om ett 

totalförbud avseende fyrverkerier inom mindre än 200 meter från sjukhusområdet 

står i strid med ordningslagen, enligt vilken det är Polismyndigheten som beslutar 

om tillåtlighet av fyrverkerier (genom att utfärda eller inte utfärda tillstånd). 

Kommunledningskontoret föreslår därför förslår att skrivelsen om sjukhusområdet 

skrivs i direkt anslutning om stycket om centrala Enköping, och formuleras på 

liknande sätt; nämligen att det alltid krävs tillstånd för att få använda pyrotekniska 

varor närmare än 200 meter från Enköpings lasarett (se nedan för komplett förslag 

på lydelse). 

Därutöver föreslår kommunledningskontoret vissa språkliga justeringar, för att öka 

tydligheten i förslaget. Paragraf 16 i ordningsföreskrifterna ska enligt 

kommunledningskontoret formuleras enligt följande: 

”Enligt ordningslagen 3 kapitlet 7 paragrafen får pyrotekniska varor inte användas 

utan tillstånd av polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller övriga 

omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person eller 

egendom. 

I Enköpings kommun gäller även att: 

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att använda pyrotekniska varor i 

centrala Enköping. Med centrala Enköping avses det område som ramas in av 

Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. 

Därutöver krävs alltid polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska 

varor närmare än 200 meter från Enköpings lasarett 

För övriga områden med sammanhållen bebyggelse, eller annat område enligt 

paragraf 2 och 3 i dessa föreskrifter, krävs också tillstånd av polismyndigheten. 

Undantag från tillståndsplikt i dessa områden gäller från klockan 21.00 på 

nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton fram till klockan 01.00 dagen efter 

dessa aftnar. 
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Begreppet sammanhållen bebyggelse har fått en fotnot som föreslås lyda: 

” Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till 

varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark – se 1 kapitlet 4 

paragrafen plan- och bygglagen (2010:900).” 

Kommunledningskontorets förslag har översänts till förvaltningschefen vid 

samhällsbyggnadsförvaltningen och handläggare där. Handläggaren har inga 

invändningar emot förslagen. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ändringen i paragraf 16 i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun. 

2. Ändringen i paragraf 16 träder i kraft 1 juli 2018. 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att anmäla ändringen till länsstyrelsen och i 

övrigt ansvara för verkställandet av beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ändringen i paragraf 16 i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun. 

2. Ändringen i paragraf 16 träder i kraft 1 juli 2018. 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att anmäla ändringen till länsstyrelsen och i 

övrigt ansvara för verkställandet av beslutet. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 63 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ändringen i paragraf 16 i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun. 

2. Ändringen i paragraf 16 träder i kraft 1 juli 2018. 
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3. Tekniska nämnden får i uppdrag att anmäla ändringen till länsstyrelsen och i 

övrigt ansvara för verkställandet av beslutet. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 78. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 113 Ärendenummer KS2017/561 

Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun 

Beslut 
Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun antas. 

Reservationer 
Gunnel Bergman (MP) och Tomas Rådkvist (MP) reserverar sig mot att Gunnel 

Bergmans (MP) yrkanden inte bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att i arbetet med att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut att Miljödiplomera alla kommunens verksamheter är nu 

ett förslag på Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun klar. Enligt den standard, 

Svensk Miljöbas, som kommunen ska diplomeras enligt är en miljöpolicy ett ska 

krav. Styrgruppen för miljödiplomeringen kom fram till att en hållbarhetspolicy ligger 

mer i tiden. En policy där socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet tillsammans 

visar vägen. 

Förslag till Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun gick ut på nämndremiss den 

28 september 2017, kommunledningskontoret ville ha in synpunkter senast 31 

december 2017. Alla nämnder har inkommit med svar. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt upplevelsenämnden lämnade 

inga synpunkter på förslaget. 

Tre nämnder lämnade in synpunkter med förslag på tillägg till Social hållbarhet, 

och en lämnade in synpunkter med förslag på tillägg till Ekologisk och miljömässig 

hållbarhet. 

Skolnämnden ville göra ett tillägg till Socialhållbarhet med en punkt där kommunen 

arbetar med att bli – och förbli – en barnrättskommun. 

Utbildningsnämnden ville komplettera med att även ställa sociala krav i 

upphandlingar. 

Vård- och omsorgsnämnden ville ändra i punkten: 
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- skapar förutsättningar för barn och unga ska utveckla sitt allra bästa jag, till alla i 

kommunen att utveckla sitt allra bästa jag. 

Tekniska nämnden ville lägga till två punkter under ekologisk och miljömässig 

hållbarhet: 

- med ekologiskt menas en natur i balans 

- väljer ekologiska produkter där det är försvarbart ur ett social, ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv. 

Tekniska nämnden ville även skicka med en önskan om att policyn gärna får vara 

skarpare och tydligare. 

Alla inkomna synpunkter har arbetats in i förslaget på något sätt, ibland som en 

egen punkt eller så har de slagits ihop men någon befintlig punkt. 

En policy är en avsiktsförklaring för att styra andra beslut och uppnå önskade mål, 

den ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar i beslutsfattande och i 

formuleringar av egna specifika mål. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun antas. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 69 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Hållbarhetspolicy för Enköpings kommun antas med redaktionella ändringar. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 80. 
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Yrkanden 
Helena Proos (S) och Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gunnel Bergman (MP) lämnar följande ändrings- och tilläggsyrkanden:  

- I den andra punkten under rubriken ”Ekologiskt och miljömässigt” 

ordet ”begränsas” byts ut mot ”minimeras”. 

- Till den sista punkten under samma rubrik läggs ”medborgare”. 

- Uppföljning ska ske årligen och redovisas i ett hållbarhetsavsnitt i 

årsredovisningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag som Helena Proos (S) med flera yrkat bifall till och dels Gunnel Bergmans 

(MP) tre ändrings- och tilläggsyrkanden. Ordföranden föreslår en beslutsgång som 

innebär att kommunfullmäktige först får ta ställning till Gunnel Bergmans (MP) 

ändrings- och tilläggsyrkanden och därefter till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till vart och ett av Gunnel 

Bergmans (MP) ändrings- och tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige 

avslagit samtliga. Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning till 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit det. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ansvarig handläggare, för åtgärd 
Samtliga nämnder, för kännedom   
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Paragraf 114 Ärendenummer KS2017/759 

Upphävande av fullmäktigebeslut – Uppdrag i 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut från den 5 februari 2018 paragraf 26 punkt 2 upphävs. 

Reservationer 
Ingvar Smedlund (M), Jessika Roswall (M), Jan Petersson (M), Monica Avås (M), 

Percy Westerlund (M), Bitte Myrsell (M), Runa Larsson (M), Peter Book (M), 

Yvonne Bromée (M), Mats Flodin (M), Tommy Myrsell (M), Jenny Gavelin (L) och 

Katarina Zeste (L) reserverar sig mot att Percy Westerlunds (M) tilläggsyrkande 

inte bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 

2018 paragraf 26 att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. 

Kommunfullmäktige beslutade och att handlingsplanen bör ge hög prioritet till 

arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Slutligen beslutade fullmäktige att 

kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för handlingsplanens 

genomförande. De ska även halvårsvis granska arbetet med planen och lämna en 

årlig rapport som ska delges kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret tolkar kommunfullmäktiges beslut som att 

kommunstyrelsen genom handlingsplanen, och det uppdrag som 

kommunstyrelsens arbetsutskott fått i fullmäktiges beslut, ska ansvara för ett 

förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ligger idag hos 

socialnämnden som sedan tidigare arbetar med frågan. Socialnämnden har den 19 

februari 2018 antagit handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer 

som även innefattar hedersrelaterat våld. 

Mot bakgrund av detta menar kommunledningskontoret att handlingsplanen mot 

våldsbejakande extremism inte kan rymma arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck och att kommunstyrelsen inte kan överta ansvaret från socialnämnden. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige befriar 
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kommunstyrelsen från uppdraget att handlingsplanen bör ge hög prioritet till arbete 

emot hedersrelaterat våld och förtryck och upphäver beslutet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut från den 5 februari 2018 paragraf 26 punkt 2 upphävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut från den 5 februari 2018 paragraf 26 punkt 2 upphävs. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 71 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut från den 5 februari 2018 paragraf 26 punkt 2 upphävs. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 81. 

Yrkanden 
Percy Westerlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 

socialnämnden anmodas att årligen rapportera till kommunfullmäktige om arbetet 

med att beivra hedersrelaterat våld och förtryck. 

Rolf Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag som Rolf Carlsson (S) med flera yrkat bifall till och dels Percy Westerlunds 

(M) tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att 

kommunfullmäktige först får ta ställning till kommunstyrelsens förslag och därefter 

till Percy Westerlunds (M) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner 

beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag och finner 

att fullmäktige bifallit förslaget. Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning till 



 Protokoll  33 (57)

Sammanträdesdatum  

2018-05-14  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Percy Westerlunds (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit 

yrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Socialnämnden, för kännedom   



 Protokoll  34 (57)

Sammanträdesdatum  

2018-05-14  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Paragraf 115 Ärendenummer KS2018/109 

Reglemente för skolnämnden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för skolnämnden daterat 

den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 14 november 2016, upphör därmed att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att skolnämnden har den 31 januari 2018 paragraf 

11 överlämnat förslag till reviderat reglemente för nämnden. 

Av skolnämndens protokoll framgår att de ändringar som gjorts i huvudsak är 

anpassningar till följd av en ny kommunallag och den nya dataskyddsförordningen. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har uppmärksammat något enstaka skrivfel, bland annat 

vad gäller hänvisning till kommunallagen och rättat detta varvid ny datering tillförts 

dokumentet. Kommunledningskontoret delar i övrigt skolnämndens bedömning och 

föreslår att reglementet antas. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för skolnämnden daterat 

den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 14 november 2016, upphör därmed att gälla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för skolnämnden daterat 

den 6 mars 2018. 
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2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 14 november 2016, upphör därmed att gälla. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 79 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för skolnämnden daterat 

den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 14 november 2016, upphör därmed att gälla. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 86. 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolnämnden, för åtgärd   
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Paragraf 116 Ärendenummer KS2018/103 

Reglemente för utbildningsnämnden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden daterat den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 13 mars 2017, upphör därmed att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att utbildningsnämnden har den 1 februari 2018 

paragraf 11 överlämnat förslag till reviderat reglemente för nämnden. 

Av nämndens protokoll framgår att förändringarna i huvudsak är en följd av ny 

kommunallag och ny dataskyddsförordning. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har uppmärksammat något enstaka skrivfel, bland annat 

vad gäller hänvisning till kommunallagen och rättat detta varvid ny datering tillförts 

dokumentet. Kommunledningskontoret delar i övrigt utbildningsnämndens 

bedömning och föreslår att reglementet antas. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden daterat den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 13 mars 2017, upphör därmed att gälla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden daterat den 6 mars 2018. 
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2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 13 mars 2017, upphör därmed att gälla. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 80 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden daterat den 6 mars 2018. 

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 

beslutad den 13 mars 2017, upphör därmed att gälla. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 87. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsnämnden, för åtgärd   
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Paragraf 117 Ärendenummer KS2017/371 

Svar på motion - Huskurage- civilkurage! 

Beslut 
Motionen anses besvarad genom att frågan lämnas vidare till styrelsen för AB 

Enköpings Hyresbostäder för ställningstagande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att med anledning av den motion ställt den 25:e maj 

från Centerpartiet angående förslag om att Enköpings kommun, genom 

kommunala bostadsbolaget EHB, ska införa metoden Huskurage och verka för att 

privata fastighetsägare gör detsamma, kommer följande svar ges.    

Motionen, daterad 2017-05-25, beskriver en samhällsutmaning, ca 20 personer dör 

varje år till följd av våld från partner eller tidigare partner, där offret oftast är en 

kvinna. Förutom våld med dödlig utgång lever framförallt många kvinnor och barn i 

miljöer där de utsätts och bevittnar våld i hemmet. Med anledning av detta har den 

ideella föreningen Huskurage, grundad av kriminologen och debattören Nina Rung 

och föreläsaren Peter Svensson, startats för att stärka civilkuraget bland grannar 

och anhöriga i syfte att reagera och agera när misstanke om våld uppstår. Målet är 

att avstyra och förhindra brott i hemmiljö. 

Huskurage består av en antagen policy om hur boende bör agera vid oro om våld: 

- Knacka dörr 

- Vid behov hämta hjälp av andra grannar 

- Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.  

Målsättning är att förändra normbeteenden kopplat till våld och misstanke om våld 

samt att bygga bättre relationer grannar emellan. 

Idag är Huskurage en spridd metod över landet där framförallt bostadsbolag, men 

även kommuner och privata fastighetsägare, anslutit sig till. 

I och med att motionen uppmanar kommunen att ansluta sig till Huskurage genom 

det kommunala bostadsbolaget, har dialog förts med EHB. 
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Enköpings kommun har idag ett välfungerande samverkansavtal (2016-2018) med 

Polisen i lokalpolisområdet Enköping – Håbo. I samverkansavtalet inryms 

målområdet våld i nära relation som prioriterat. I uppföljningen av Tryggare 

Enköping arbete år 2017 var det störst utvecklingsbehov runt våld i nära relation. 

Framförallt kopplat till strategisk som metodologisk nivå. 

Redan idag har det tagits flertal initiativ inom kommunens förvaltningar och dess 

samarbetspartners. Här kan nämnas utbildningsinsatser riktat till all personal inom 

socialförvaltning och utsedda poliser i yttre tjänst. Hit hör även förstärkta rutiner 

och formaliserade arbetsformer mellan parterna, inte minst avseende överföring av 

ärenden från polis till socialförvaltning och vidare till civilsamhällets organ, 

exempelvis kvinnojour och brottsofferjour. Här håller Polisen för närvarande att 

återta ett fall i antalet överföringar av ärenden till brottsofferjour. 

I en fördjupad analys av bostadsområdena Lillsidan/Västerleden, gjord av 

analytiker på Polismyndigheten region mitt, framställdes våld i nära relation som 

relevant ämnesområde att fokusera på. 

Detta har kommunen mött upp på flertalet sätt. Dels har det skett inom ramen för 

det ställda medborgalöftet ”stråket västerleden” där ett riktat samarbete skett 

mellan polisen och EHB, avseende etablering av grannsamverkan i flerbostadshus. 

Resultatet med flertal anslutna gator med välfungerande Grannsamverkan är över 

förväntan då det är dokumenterat svårt att införa. Framgångskonceptet har varit att 

visa på en bredare ansats där både bostadsbolag samt Polis aktivt deltagit över tid 

för att förankra arbetet med hyresgästerna, men likväl att visa på parallella insatser 

för att förbättra bostadsområdet. Exempelvis förbättrade och uppsnyggade yttre 

miljöer och över tid en mer närvarande yttre patrullering av polis. 

Ett annat exempel är genom arbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet 

Tryggare Enköping. Det har renderat i ett utbildningspaket, Trygga medarbetare, 

som utan kostnad erbjuds operativ verksamhetsnära personal inom kommunen. 

Konceptet bygger på samlad kunskap från polis och brottsförebyggande funktion i 

kommunen. Hittills har fyra utbildningsomgångar genomförts med sammanlagt 145 

deltagande personer. Bovärdar, LSS och hemtjänstpersonal, socialsekreterare, 

vaktmästare, badvakter, fritidspedagoger, socialpsykiatri, fastighetsskötare med 

flera har deltagit. Fokus på utbildningen har varit faktorer som i mångt och mycket 

är liknande det av Huskurage framhålla moment; medvetenhet, vittnesteknik, 

kommunikation och förhållningssätt samt skyddsfaktorer och anmälningsförfarande. 

Fokus har sedan start varit att höja kompetensen bland de som rör sig nära 

medborgarna dagligdags. 
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Under 2018 fortsätter arbetet med Grannsamverkan parallellt med att 

medborgarlöftet för närmiljöerna Västerledstorg samt Västerledskolan fortgår. 

Detta kopplas tillbaka till samverkansavtalet samt de av Tryggare Enköping 

prioriterade arbetsområdena. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Det finns idag mycket som talar för ett införande av metoden Huskurage och vissa 

saker som talar emot. Alla tillfrågade parter är någorlunda överens om att ökad 

fokusering på civilkurage är bra och viktigt. Polisen har dock vid flertalet tillfällen 

lyft det problematiska i att uppmana privatpersoner att aktivt knacka på dörr hos 

potentiellt hotfulla eller farliga individer. Polisen hänvisar till att de själva i 

motsvarande situation alltid är två, har tränat förberedelser i hur de går in i en 

lägenhet och hur de ska hantera en potentiellt farlig person. I samtal med Nacka 

kommun och Örebrobostäder har de dock ansett att hittills har det inte varit en 

farhåga som besannats. 

Det saknas idag ordentliga utvärderingar av konceptet över tid. Det finns ett 

forskningsutvärderingsarbete på gång via Södertörns högskola av metoden 

Huskurage, men den är inte ännu presenterad. 

I övrigt finns det stora likheter mellan det sätt Grannsamverkan idag implementeras 

av EHB och Polis och grunden för Huskurage. Det är snarlika metoder som bägge 

bygger på att bryta anonymiteten och öka känslan av gemenskap grannar emellan. 

Det största hindret för nu är av formell karaktär. Det finns hinder att från kommunen 

uppmana det kommunala bostadsbolaget EHB att anta en policy, det bestäms 

enväldigt av EHBs styrelse. Dialog har förts med EHB som är tydlig med att det här 

är en fråga för EHB styrelse och att det fram tills idag varit 

Grannsamverkansmetoden som de arbetar efter. 

I övrigt har intresset varit svalt från privata fastighetsbolag avseende tidigare 

samarbete kopplat till Grannsamverkan, bostadssociala satsningar i 

flerfamiljsområden. Försök har vid flertalet tillfällen gjorts med bland annat 

Brogripen utan resultat. 

Metoden Huskurage skulle kunna bli ett kompletterande angreppssätt som 

ytterligare förstärker ansvaret för frågan men som motionen är ställd finns det både 

formella och informella hinder. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad genom att frågan lämnas vidare till styrelsen för EHB för 

ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad genom att frågan lämnas vidare till styrelsen för EHB för 

ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 70 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad genom att frågan lämnas vidare till styrelsen för EHB för 

ställningstagande. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 82. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
AB Enköpings Hyresbostäder, för åtgärd.   
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Paragraf 118 Ärendenummer KS2017/471 

Svar på motion - Delat försörjningsstöd 

Beslut 
Motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att Kenneth Löthegård (C), Monica Hallgren (C), 

Jan Fredriksson (C), Mats Lundqvist (C) och Ulrika Ornbrant (C) har den 18 

september 2017 väckt en motion där de yrkar att försörjningsstödet i ett hushåll i 

normalfallet betalas ut till båda parter i ett förhållande. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som inkommit med yttrande den 22 

januari 2018. Socialnämndens bedömning är att socialförvaltningen fortsättningsvis 

överlåter åt varje hushåll att själva bestämma till vilket konto det ekonomiska 

biståndet ska utbetalas till. Undantag ska göras om det i utredningen framkommit 

annat. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret delar socialnämndens bedömning och föreslår att 

motionen avslås. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 83. 

Yrkanden 
Monica Hallgren (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag att motionen ska avslås och dels Monica Hallgrens (C) yrkande att 

motionen ska bifallas. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två 

förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga att avslå 

motionen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Socialnämnden, för kännedom   
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Paragraf 119 Ärendenummer KS2016/492 

Svar på motion - En utvecklingsplan för fritidshemmet 
som ett komplement till skolan 

Beslut 
1. Motionens intentioner bifalls. 

2. Skolnämnden får i uppdrag att verkställa motionen i tillämpliga delar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att Neil Ormerod (V) och Britta Dalved (V) har den 

19 september 2016 väckt en motion på kommunfullmäktige. I motionen lämnar de 

följande tre yrkanden: 

1. Skolnämnden, som huvudman, ska ta fram en utvecklingsplan för fritidshemmet 

som bland annat innehåller riktlinjer och mål för: 

a) elevgruppernas sammansättning och storlek 

b) fritidspersonalens kompetensutveckling 

c) lärmiljöernas utformning, såväl inomhus som utomhus, för att fritidshemmen ska 

kunna erbjuda den variation i arbetssätt som den nya läroplanen föreskriver. 

2. Utvecklingsplanen för fritidshemmet ska vidare innehålla ett åtgärdsprogram för 

hur huvudmannen ska säkerställa att: 

a) alla som jobbar i fritidshemmen ska få erforderlig utbildning i den nya läroplanen 

b) det finns en god planering för fritidshemmens framtida kompetensförsörjning 

c) personalen i fritidshem, förskoleklass och skolan har en allsidig helhetssyn på 

barnens lärande och utveckling, kunskap om - och respekt för - varandras uppdrag, 

samt samarbetar över professionsgränser för barnens bästa. 

3. Skolnämnden ska ta fram åtgärder för att säkerställa att: 

a) fritidshemmets kompensatoriska uppdrag tydliggörs och förstärkas, och att 

resurser till kommunens fritidshem fördelas i högre grad efter behov 
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b) kommunens fritidshem når fler barn, till exempel genom att erbjuda plats till barn 

till föräldralediga och arbetslösa föräldrar eller genom lämpliga anpassningar av 

avgiften för skolbarnomsorg. 

Motionen remitterades till skolnämnden som lämnade yttrande den 15 februari 

2017 paragraf 17. I yttrandet beskrev skolnämnden ett pågående utvecklingsarbete. 

Kommunledningskontoret återvisade den 22 mars 2017 motionen till skolnämnden 

för att ta ställning till respektive yrkande i motionen. 

Skolnämnden behandlade ärendet på nytt den 14 juni 2017 paragraf 75 och 

föreslog då att motionen ska bifallas, förutom yrkandet om att en formell 

utvecklingsplan för fritidshem ska tas fram. 

Av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår att ”motionen pekar 

på flera åtgärder som kan förbättra kvalitén på fritidshem. På så sätt används 

motionen som ytterligare stöd i arbetet. Eftersom utvecklingsarbetet redan har 

påbörjats avseende flera punkter i motionen, uppfyller en i efterhand skapad 

formell åtgärdsplan inte sitt ursprungliga syfte, det vill säga att vara en planering för 

framtida åtgärder.” 

Av nämndens protokoll från den 14 juni 2017 framgår att skolnämnden anser 

att ”motionen berör flera viktiga frågor och bifaller den som helhet. 

För att en utvecklingsplan bättre ska täcka olika utvecklingsområden bör den 

förenklas så att tre tydliga områden kommer i fokus: 

- En likvärdig kvalitet i fritidshemmen, avseende lärmiljöer samt barngruppers 

storlek och sammansättning, 

- God personalförsörjning och kompetensutveckling samt 

- Utveckling av fritidshemmets kompensatoriska uppdrag och förmåga att nå fler 

barn.” 

Kommunledningskontorets bedömning 

Mot bakgrund av skolnämndens yttrande och det sedan tidigare påbörjade 

utvecklingsarbetet föreslår kommunledningskontoret att motionens intentioner 

bifalls och att skolnämnden får i uppdrag att verkställa den i tillämpliga delar. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens intentioner bifalls. 
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2. Skolnämnden får i uppdrag att verkställa motionen i tillämpliga delar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens intentioner bifalls. 

2. Skolnämnden får i uppdrag att verkställa motionen i tillämpliga delar. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 77 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens intentioner bifalls. 

2. Skolnämnden får i uppdrag att verkställa motionen i tillämpliga delar. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 84. 

Yrkanden 
Britta Dalved (V) yrkar bifall till motionen med undantag av punkt 2 a. 

Sven Jansson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag att bifalla motionens intentioner, som Sven Jansson (S) med flera yrkat 

bifall till, och dels Britta Dalveds (V) yrkande att motionen ska bifallas med 

undantag av punkt 2 a. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de 

två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga att 

bifalla intentionerna i motionen. 

__________ 
Kopia till: Skolnämnden, för åtgärd   
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Paragraf 120 Ärendenummer KS2018/162 

Svar på motion - Extratjänster 

Beslut 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Gunnel Bergman (MP) och Tomas Rådkvist (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Gunnel Bergmans (MP) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 4 april 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Av skrivelsen framgår att Kenneth Hällbom (MP) den 2 mars 2018 har lämnat en 

motion. I motionen yrkar han att kommunens förvaltningar får i uppdrag att utveckla 

alla tänkbara möjligheter till statsbidragsberättigade extratjänster inom den egna 

verksamheten. Som grund för sitt yrkande anger Kenneth Hällbom ekonomiska 

incitament att fler extratjänster både ökar kommunens skatteintäkter och minskar 

utgifterna för socialförvaltningen. På kommunfullmäktiges sammanträde den 5 

mars 2018, paragraf 56, beslutades att motionen remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret konstaterar att när verksamhet och budget beslutades 

på kommunfullmäktiges sammanträden den 16 oktober 2017, paragraf 144, gavs 

ett uppdrag till alla nämnder om att inrätta fler extratjänster som stärker välfärden. 

Arbetsmarknadsenheten har ett fungerande och väl utvecklat samarbete med 

arbetsförmedlingen. Kommunen har idag ca 90 extratjänster vilket är betydligt 

fler  än de andra jämnstora kommuner arbetsmarknadsenheten har kontakt med. 

Personer berättigade för extratjänst som arbetsförmedlingen tar fram träffar 

handläggare på arbetsmarknadsenheten vid ett flertal tillfällen som sin tur tar 

kontakt med verksamheten. Flertalet av extratjänsterna är idag placerade på 

utbildningsförvaltningen samt vård och omsorg. Kommunledningskontoret bedömer 

att arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt och systematiskt i sina kontakter 

med förvaltningarna för att öka antalet extraanställda. Kommunledningskontoret 

föreslår därför att motionen avslås på grund av att det pågående arbetet som 

bedrivs för att fullfölja kommunfullmäktiges tidigare beslut att inrätta fler 

extratjänster som stärker välfärden. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 10 april 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 april 2018 paragraf 92 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Yrkanden 
Gunnel Bergman (MP) yrkar att motionen ska förklaras besvarad. 

Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag det vill säga att 

motionen ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Gunnel Bergmans (MP) 

yrkande att motionen ska förklaras besvarad, och dels kommunstyrelsens förslag 

att motionen ska avslås, som Helena Proos (S) yrkat bifall till. Ordföranden föreslår 

en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga att 

motionen ska avslås. 

__________   
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Paragraf 121 Ärendenummer KS2018/147 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2018 

Beslut 
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 

medborgarförslag daterad 6 mars 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt punkt 30 och 31 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 kapitlet 35 paragrafen i kommunallagen ska en motion eller ett 

medborgarförslag beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan 

avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen 

anmälas till fullmäktige. Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunledningskontoret har den 6 mars 2018 sammanställt en lista över de 

motioner och medborgarförslag som ännu inte slutbehandlats av 

kommunfullmäktige. Listan omfattar 12 motioner och 17 medborgarförslag. Av 

motionerna är två stycken äldre än ett år. Båda dessa väcktes vid fullmäktiges 

möte i september 2016. I det ena fallet har det under kommunledningskontorets 

beredning av ärendet visat sig att motionen behövde remitteras till 

upplevelsenämnden, som efter att fått förlängd remisstid nu yttrat sig över 

motionen. Och beredningen hos kommunledningskontoret kan därmed slutföras. I 

det andra fallet fick den remitterade nämnden ta om sitt beslut för att förtydliga sitt 

ställningstagande. 

Övriga motioner är nyare än ett år och av dessa är två uppsatta på 

kommunstyrelsens föredragningslista i mars. De resterande 7 motionerna har 

väckts under det senaste halvåret och är i flera fall fortfarande ute på remiss hos 

nämnderna. 

Av medborgarförslagen är två stycken äldre än ett år och övriga är nyare än sex 

månader. 
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Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har under en längre tid arbetat med att höja tempot i 

beredningen av motioner och medborgarförslag. De senaste redovisningarna till 

kommunfullmäktige har också kunnat visa på att beredningstiden har förkortats. 

Vid denna redovisning konstaterar kommunledningskontoret att något enstaka 

ärende fortfarande ”fastnar” i beredningen, men att på det stora hela klarar 

nämnderna av att slutföra beredningen av motioner och medborgarförslag inom 

den tidsram på 12 månader som kommunallagen föreskriver. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 

medborgarförslag daterad 6 mars 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 

medborgarförslag daterad 6 mars 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 78 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 

medborgarförslag daterad 6 mars 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 85. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder, för kännedom   
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Paragraf 122 Ärendenummer KS2017/314 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2017 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från fjärde kvartalet 2017 anmäls 

och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har den 15 februari 2018 paragraf 30 överlämnat 

rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd 

och service (LSS). Av nämndens protokoll framgår att en gång per kvartal ska 

kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut och avbrott till 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Syftet med rapporteringsskyldigheten är 

att stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former 

av beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. 

Rapporten ska avse beslut som inte verkställts inom tre månader. Om IVO 

bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka 

hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2017 och som inte 

verkställts senast 31 december 2017. I redovisningen ska också framgå beslut 

som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. 

Redovisningen av beslut enligt SoL avser 12 beslut om särskilt boende och 

redovisningen av beslut enligt LSS avser 21 beslut.  

Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2018 anledningen 

till att besluten inte har verkställts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 mars 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från fjärde kvartalet 2017 anmäls 

och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 mars 2018 paragraf 81 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från fjärde kvartalet 2017 anmäls 

och läggs till handlingarna. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 88. 

__________ 
 
Kopia till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom   
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Paragraf 123 Ärendenummer KS2018/297 

Motion - Lekparkernas stad, temalekparker, parklek 
och utegym 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Jenny Gavelin (L) har den 16 april 2018 inkommit med en motion om lekparkernas 

stad, temalekparker, parklek och utegym. Motionären yrkar att Enköpings kommun 

1. Utvecklar visionen om Parkernas stad till att även bli Lekparkernas stad 

2. Skapar temalekparker med inspiration av kända Enköpingsprofiler och historia 

3. Anlägger fler utegym i kommunen 

4. Öppnar en bemannad parklek där det även finns möjlighet att låna lekmaterial 

och spel. 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 93. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunsekreteraren, för åtgärd   
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Paragraf 124  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Tekniska nämndens beslut från den 15 mars 2018 paragraf 27, Medborgarförslag 

om belysningen vid Hälsans stig, KS2017/613 

- Tekniska nämndens beslut från den 15 mars 2018 paragraf 28, Medborgarförslag 

– Gör all gatuparkering i Romberga avgiftsbelagd samt bättre parkering för 

anställda och besökare till Rombergaskolan, KS2017/757 

- Kommunstyrelsens beslut från den 27 mars 2018 paragraf 68, Medborgarförslag 

– HBTQ-certifierad utbildning för förtroendevalda, KS2017/593 

  

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 16 april 2018 paragraf 96. 

__________   
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Paragraf 125 Ärendenummer KS2018/361 

Interpellation - Lärarna på Westerlundska gymnasiet 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Katarina Zeste (L) har den 9 maj 2018 inkommit med en interpellation om lärarna 

på Westerlundska gymnasiet, ställd till utbildningsnämndens ordförande Marié 

Karlström (S). 

__________   
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Paragraf 126 Ärendenummer KS2014/450 

Anmälan av avflyttad nämndsledamot 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Westerlund (SD) har den 1 februari 2018 flyttat från kommunen och har 

därmed upphört att vara valbar enligt 4 kapitlet 3 paragrafen 2 stycket 

kommunallagen. Eftersom han inte före sin flytt ansökt hos kommunfullmäktige om 

att få behålla sitt uppdrag i nämnden enligt 4 kapitlet 7 paragrafen kommunallagen 

upphör hans uppdrag. 

Uppdraget som ledamot i för Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden är 

därmed vakant. 

__________ 
 
Kopia till: 
Torbjörn Westerlund, för kännedom 
Sverigedemokraterna, för kännedom 
Utbildningsnämnden, för kännedom 
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Paragraf 127 Ärendenummer KS2014/450 

Valärenden 

Beslut 
1. Nedanstående avsägelser godkänns: 

Mona Janestams (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Till nedanstående uppdrag väljs 

Upplevelsenämnden, till och med den 31 december 2018 

Ersättare  Björn Engberg (V) 

  efter vakant (V) 

Beskrivning av ärendet 
Mona Janestam (S) har den 11 maj 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Kopia till: 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Länsstyrelsen, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
 


