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Beslutande  Mats Flodin (M), ordförande  
Monica Avås (M), förste vice ordförande 
Hans Olsson (S), andre vice ordförande 
Peter Book (M) 
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Krister Larsson (M)  
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Ros-Mari Bålöw (S) 
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Jimmy Prudence Irakoze (S), ersätter Tina Löfgren (S) 
Sverker Scheutz (V) 
Daniel Svalling (V) 
Britta Dalved (V) 
Lars Wistedt (SD) 
Lars B Jansson (SD) 
Ronny Holmberg (SD) 
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Jesper Smith (SD) 
Barbara Ciolek (SD), ersätter Peter Ring (SD) 
Alice Fors Jansson (SD), ersätter Rickard Daxner (SD) 
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Mikael Pettersson (SD) 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare/rösträknare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs och Kenneth Hällbom (MP) och Solweig Sundblad (S) utses till 
protokollsjusterare tillika rösträknare med Svante Forslund (L) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KF2023/19 

Interpellation - samtal om friskolor (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framföras. Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) 
besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående samtal om friskolor.  

Beslutsunderlag 
Sverker Scheutz (V) interpellation, 2023-01-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Peter Book (M), för åtgärd 
Sverker Scheutz (V), för kännedom   
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Paragraf 4 Ärendenummer KF2023/29 

Interpellation - utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens budget (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framföras. Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) 
besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 
Johan Enfeldt (S) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Peter Book (M) angående samtal utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens budget.  

Beslutsunderlag 
Johan Enfeldt (S) interpellation, 2023-02-03 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Peter Book (M), för åtgärd 
Johan Enfeldt (S), för kännedom   



 Protokoll  9 (24) 

Sammanträdesdatum  
2023-02-06  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 5 Ärendenummer KF2023/21 

Motion - återställ arvoden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Britta Dalved (V), Daniel Svalling (V) och Sverker Scheutz (V) har inkommit med en 
motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. riva upp beslutet den 13 juni 2022, § 94 punkt 1 om höjda arvoden, 
 

2. tillsvidare ge de arvodesregler som gällde fram till den 31 december 2022 
fortsatt giltighet och tillämpning och, 
 

3. inte kräva tillbaka arvoden som hunnits utbetalats enligt de nya reglerna.  

Beslutsunderlag 
Motion, Britta Dalved (V), Daniel Svalling (V), Sverker Scheutz (V), 2023-01-28 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 6 Ärendenummer KF2023/22 

Motion - kollektiv resande som standard (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsens för beredning.  

Sammanfattning 
Johan Enfeldt (S) och Johan Engvall (S) har inkommit med en motion. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. kollektivt resande till och från sammanträden blir det nya 
standardförfarandet för reseersättning.  
 

2. de som inte har tillgång till kollektivtrafik eller av andra anledningar inte kan 
resa kollektivt, får via en särskild ansökan milersättning för resa med bil.  

Beslutsunderlag 
Motion, Johan Enfeldt (S), Johan Engvall (S), 2023-02-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd   



 Protokoll  11 (24) 

Sammanträdesdatum  
2023-02-06  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 7 Ärendenummer KF2023/30 

Motion - tilläggsbudget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beredning.  

Sammanfattning 
Johan Enfeldt (S) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 
8,4 miljoner kronor i budget för 2023.  

Beslutsunderlag 
Motion, Johan Enfeldt (S), 2023-02-03 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Kommunstyrelsens, för kännedom   
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Paragraf 8 Ärendenummer KF2023/3 

Medborgarförslag - övertagande av huvudmannaskap 
vägsträckan Haga slott till Haga Strand 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om övertagande av huvudmannaskap vägsträckan Haga slott 
till Haga Strand har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-01-18 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 9 Ärendenummer KF2023/2 

Medborgarförslag - sänka hastighetsgränser i Haga 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att sänka hastighetsgränser i Haga har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-01-18 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 10 Ärendenummer KF2023/1 

Medborgarförslag - aktivitetshus i Grillby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om aktivitetshus i Grillby har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-01-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 11 Ärendenummer KF2022/88 

Medborgarförslag - avhärdare vid vattenverket 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om avhärdare vid vattenverket har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-12-11 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom   
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Paragraf 12 Ärendenummer KF2023/6 

Svar på motion - avskaffande av internfakturering (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen föranleder ingen åtgärd. 

Sammanfattning 
Anders Lindén (-) har den 25 februari 2022 inkommit med en motion angående 
avskaffande av internfakturering. 

I motionen anges att internfakturering är en mycket omfattande och kostsam 
process med i många fall tvivelaktig nytta. I slutänden är det ändå samma plånbok 
som skall betala och det handlar mest om intern kostnadsuppföljning som i många 
fall blir direkt kontraproduktiv ur skattebetalarnas respektive nyttjarnas synvinkel. 
Detta gäller i synnerhet nyttjandet av kommunens idrottshallar men torde även 
gälla övriga lokaler/ fastigheter där flera förvaltningar nyttjar en och samma lokal 
men där en annan förvaltning har drift/ tillsynsansvar. 

Det har funnits och finns fortfarande exempel där till exempel idrottshallar står 
outnyttjade dagtid därför att en skola inte ”har råd” att betala hyra för anläggningen 
och kostnaden för den outnyttjade lokalen faller då tillbaka på den förvaltning som 
har ansvar för drift och skötsel. I detta exempel har sålunda ingen sparat några 
faktiska belopp utan ungdomar har på grund av missriktad sparsamhet i stället gått 
miste om viktigt hälsofrämjande verksamhet. 

Med anledning av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna att: 

− Kommunen undersöker möjligheterna att helt eller delvis frångå 
internfakturering och i stället justerar budget så att den förvaltning som 
sköter/ driver en anläggning/ lokal disponerar tillräckliga medel för detta 
(dvs ombudgetering mellan berörda förvaltningar) 

− Internfakturering framledes skall vara undantag och inte regel 
− Skolor med flera kommunala verksamhetsområden i stället tilldelas fasta 

tider som de sedan kan justera sinsemellan efterhand som behov uppstår.  

Kommunledningsförvaltningen arbetar för att minska antalet interna transaktioner.  
Sedan kommunfullmäktige beslutade om ramjusteringar i budgeten för 2020 i  
samband med att serviceförvaltningen och beställar-utförarmodellen upphörde har  
kommunens interna transaktioner minskat kraftigt, från 3 860 stycken januari -  
september 2019 till 1 975 stycken januari - september 2022. Även rutinen för  
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internfakturor har skärpts så att antalet internfakturor under 1 000 kronor endast  
utförs i undantagsfall.  

Enligt god redovisningssed ska varje verksamhet bära sina egna kostnader, det 
vill säga om en skola nyttjar till exempel en idrottshall ska den kostnaden bäras av 
den skolan. Ytterligare en aspekt att beakta är att skolors kostnad för nyttjande av  
idrottshallar påverkar den så kallade skolpengen. I det fall skolor inte nyttjar en 
fast tid uppstår en kostnad som ska ingå i skolpengen.  

Kommunledningsförvaltningen har under se senaste åren fokuserat på att minska  
antalet interna transaktioner och att de interna transaktioner som fortfarande sker  
hanteras så tidseffektivt som möjligt. Kommunledingsförvaltningens bedömning är  
att det arbetet bör fortsätta.  

Yrkanden 
Anders Lindén (-) och Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut att kommunfullmäktige beslutar att motionen föranleder ingen åtgärd. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag till beslut 
och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-01-17, § 6 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-13, § 165 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-16 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 27 
Motion, avskaffande av internfakturering, 2022-02-25 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens, för kännedom 
Anders Lindén (-), för kännedom  
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Paragraf 13 Ärendenummer KF2023/16 

Kommunfullmäktiges återremiss, uppdaterad policy för 
lokaluthyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för lokaluthyrning i 
enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för Enköping.  

Sammanfattning 
2019 inkom Anders Lindén (-) med ett ledamotsinitaitiv (KS2019/308) till  
kommunstyrelsen. Ärendets första yrkande bedömdes inte ha stöd i  
kommunallagen och det tredje ansågs omhändertaget inom befintligt arbetssätt  
hos socialförvaltningen. Även det andra yrkandet: ”Att kommunstyrelsen föreslår  
fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska  
kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare” ansågs  
omhändertas, men att bland annat policy för lokalhyrning kan justeras för att möta  
de rekommendationer som Sveriges kommuner och riksdag tagit fram, ”Råd för  
lokaluthyrning”.  

1. Med bakgrund av detta föreslog kommunstyrelsen att: 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda om rätt  
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom skola som beskrivs  
i utredningsrapporten, 
 

2. upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för  
lokaluthyrning i enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för  
Enköping.  
 

3. kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda om rätt  
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping  
som beskrivs i utredningsrapporten. 

Ärendets första och tredje beslutspunkter antogs av kommunfullmäktige, medan  
den andra beslutspunkten återremitterades genomen minoritetsåterremiss. Av  
någon anledning har ärendet hamnat mellan stolar och därav sker återkopplingen i 
ärendet först nu.  

I den rådande policyn för lokaluthyrning finns idag inte några möjligheter till att  
neka exempelvis organisationer som är våldsbejakande, antidemokratiska eller  
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extrema på annat sätt. I den rapport ”Råd vid lokaluthyrning” på området som togs  
fram 2018 av SKL (numera SKR) konstateras att: ”Exempelvis finns det i 
regeringsformen (RF) krav på att kommuner i sin verksamhet ska beakta allas 
likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet, och kommunallagen kräver 
att kommunen ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Kommuner måste därför göra ett principiellt ställningstagande som 
ska gälla vid all uthyrning och upplåtelse, så alla potentiella användare behandlas 
lika”. Med bakgrund av detta konstaterande behövs ett principbeslut från  
kommunfullmäktige där kommunens policy för uthyrning och upplåtelse av lokaler  
utformas på ett sätt som går i linje med de förslag som SKL tagit fram.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-01-17, § 9  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-13, § 168 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-30 
Råd vi lokaluthyrning, SKR, 2018 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-02-15, § 19 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Paragraf 14 Ärendenummer KF2023/17 

Förlängning av biblioteksplanen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018–2021 förlängs att gälla tills en ny 
biblioteksplan är beslutad, dock längst till 2024-03-31. 

Sammanfattning 
Upplevelsenämnden har den 15 september 2022, § 54 inkommit med ett förslag 
till beslut till kommunfullmäktige att: 

1. biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 förlängs till och med 
2024-03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad. 

Upplevelsenämnden har utöver beslutet beskrivit följande: Bibliotekslagen (DS 
2013:801) §17 ålägger kommuner och regioner att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet (lagen ändrad 2019:961). Planen ska definiera 
ansvar och mandat för de nämnder som ansvarar för kommunala bibliotek, det vill 
säga upplevelsenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Biblioteksplanen är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar 
inom kommunens biblioteksverksamhet. Planens inriktningar tydliggörs i samband 
med kommunens övergripande styrdokument samt i nämndernas 
verksamhetsplaner. Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 antogs av 
kommunfullmäktige 2018 (2018-03-05 KF §52). 

I inledning av planen framgår att den ska gälla under fyra år. På grund av  
pandemin har arbetet med en ny biblioteksplan försenats. För att uppfylla  
bibliotekslagen föreslår upplevelseförvaltningen att den tidigare antagna  
biblioteksplanen förlängs och att ett förslag till ny biblioteksplan utarbetas. Statistik  
i den tidigare antagna biblioteksplanen kvarstår och uppdateras i samband med  
framtagande av ny plan. 

Yrkanden 
Johan Enfeldt (S) och Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut att kommunfullmäktige beslutar att biblioteksplan för Enköpings 
kommun 2018–2021 förlängs att gälla tills en ny biblioteksplan är beslutad, dock 
längst till 2024-03-31. 
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Johan Enfeldt (S) yrkar även att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
upplevelsenämnden att färdigställa en ny biblioteksplan för beslut i 
kommunfullmäktige senast 2023-12-18.  

Peter Book (M) yrkar avslag till Johan Enfeldt (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner så.  

Ordförande frågar därefter om Johan Enfeldts (S) tilläggsyrkande bifalls eller 
avslås och finner avslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-01-17, § 10 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-13, § 166 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-23  
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-09-14 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-09-15  
Tjänsteskrivelse, förlängning av biblioteksplan, 2022-09-28  
Biblioteksplan 2018-2021  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Kommunstyrelsens, för kännedom  
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Paragraf 15 Ärendenummer KF2022/74 

Val- och avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Följande avsägelser godkänns:  
Lars Wistedts (SD) uppdrag som ledamot i Enköpings kommuns 
Moderbolag AB.  
 
Bengt-Åke Gelins (M) uppdrag som vice ordförande i Kommunrevisionen 
mandatperioden 2019–2023 samt mandatperioden 2023–2026. 
 
Bengt-Åke Gelins (M) uppdrag som lekmannarevisor i AB Enköpings 
Hyresbostäder, ENA Energi AB och Enköpings kommuns Moderbolag AB 
mandatperiod 2019–2023.  
 
Monica Avås (M) uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Eleonora Stålenhags (M) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Peter Books (M) uppdrag som gruppledare för Moderaterna.  
 

2. Till nedanstående uppdrag utses:  
Vakant (SD) som ledamot i Enköpings kommuns Moderbolag AB efter 
Bengt-Åke Gelin (M). 
 
Vakant (M) som vice ordförande i Kommunrevisionen mandatperioden 
2019–2023 samt mandatperioden 2023–2026 efter Bengt-Åke Gelin (M). 
 
Vakant (M) som lekmannarevisor i AB Enköpings Hyresbostäder, ENA 
Energi AB och Enköpings kommuns Moderbolag AB mandatperiod 2019–
2023 efter Bengt-Åke Gelin (M).  
 
Tina Rudholpsson (M) som ersättare i kommunstyrelsen efter Monica Avås 
(M). 
 
Joséphine Närholm (M) och Erik Jansson (M) som gruppledare för 
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Moderaterna efter Peter Book (M). 
 
Mats Flodin (M) utses som ersättare i direktionen i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo efter Vakant, Moderaterna.  

Sammanfattning 
Lars Wistedt (SD) har inkommit den 27 december 2022 med en avsägelse för sitt 
uppdrag i Enköpings kommuns moderbolag AB för mandatperioden fram till 
kommande bolagsstämma 2023.  

Bengt-Åke Gelin (M) har avlidit och därmed upphör hans uppdrag. 

Monica Avås (M) har inkommit den 19 januari 2023 med avsägelse den för sin 
plats i kommunstyrelsen.  

Eleonora Stålenhag (M) har inkommit den 31 januari 2023 med en avsägelse för 
sitt uppdrag som ersättare för Moderaterna.  

Peter Book (M) har inkommit den 23 januari 2023 med en avsägelse som 
gruppledare för Moderaterna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-03 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-12-12, § 208 
Avsägelse, Lars Wistedt, 2022-12-27 
Avsägelse, Monica Avås, 2023-01-19 
Avsägelse, Eleonora Stålenhag, 2023-01-31 
Avsägelse, Peter Book, 2023-01-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Länsstyrelsens Uppsala, för åtgärd 
De valda, för kännedom  
De avgångna, för kännedom  
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Paragraf 16 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, Återvinningstation, Tekniska nämnden 2022-
12-14, § 126. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-12-14, § 126 
Medborgarförslag, återvinningsstation i Bredsand, 2022-01-11 

__________ 
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