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Paragraf 17  

Information - utdelning av Enköpings kommuns 
tillgänglighetspriset  

Sammanfattning 
Ordförande Mats Flodin (M) informerar om vem som vunnit Enköpings kommuns 
tillgänglighetspris för 2023. Vinnaren är Sparbanken i Enköping med följande 
motivering:  

"För deras genuina och mångåriga arbete med att tillgängliggöra banken för 
kunder och besökare. I kombination med en tillgänglighetsanpassad lokal och en 
professionell personal som snabbt stödjer så blir platsen trygg ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Sparbanken är dessutom den enda bank i kommunen 
som hanterar kontanter vilket ger stor uppskattning bland många Enköpingsbor."  

__________  
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Paragraf 18  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs och Rose Adan Hassan (MP) och Solweig Eklund (S) utses till 
protokolljusterare med Ingvar Magnusson (NE) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 19  

Godkännande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 20 Ärendenummer KF2023/35 

Enkel fråga - utnyttjande av LOV i kommunens 
hemtjänst (V) 

Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har ställt följande fråga till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Bitte Myrsell (M):  

1. Hur lång tid skulle det ta att säga upp alla nuvarande avtal om hemtjänst 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem och därefter antingen: 
a) utföra all hemtjänst i kommunal regi eller, 
b) reservera avtal enligt 2a § lag om valfrihetssystem till idéburna 
organisationer enligt lag (2022:900) om registrering av idéburna 
organisationer? 

Bitte Myrsell (M) svarar idag Sverker Scheutz (V) med följande skriftliga svar: "Jag 
måste tillstå att jag inte förstår varför den ställs. Den 25/1 informerades nämnden 
om att en översyn och utvärdering av LOV inom hemtjänsten planerades. Under 
nämnden den 25/2 diskuterades hur och under vilken tidsperiod denna utvärdering 
skulle ske. Nämnden enades om att detta ärende tas upp i nämnden för beslut den 
29/3. Som ordförande kommer jag inte att vare sig beräkna eller uttala mig om dina 
frågor utan inväntar nämndes beslut samt förvaltningens översyn och utvärdering." 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga, Sverker Scheutz (V), 2023-02-20 
Svar enkel fråga, Bitte Myrsell (M), 2023-03-01 

__________  
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Paragraf 21 Ärendenummer KF2023/19 

Interpellationsdebatt - samtal om friskolor (V) 

Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Peter Book (M) om ett samtal om friskolor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2023, § 3 att interpellationen 
får framföras. 

Kommunstyrelsen ordförande Peter Book (M) lämnar vid dagens sammanträden 
följande svar, se bilaga interpellationssvar, 2022-02-24.  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Sverker Scheutz (V), 2023-01-26  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-02-06, § 3 
Interpellationssvar, 2022-02-24 

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer KF2023/29 

Interpellationsdebatt - utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens budget (S) 

Sammanfattning 
Johan Enfeldt (S) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Peter Book (M) om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget.  

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2023, § 4 att interpellationen 
får framföras.  

Kommunstyrelsen ordförande Peter Book (M) lämnar vid dagens sammanträden 
följande svar, se bilaga interpellationssvar, 2022-03-03. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, Johan Enfeldt (S), 2023-01-26  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-02-06, § 4 
Interpellationssvar, 2022-03-03 

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer KF2023/49 

Interpellation - utnyttjande av LOV i kommunens 
hemtjänst (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framföras. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Bitte 
Myrsell (M) besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 
Sverker Scheutz (V) har inkommit med en interpellation ställd till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Bitte Myrsell (M) angående utnyttjande av LOV i 
kommunens hemtjänst.  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Sverker Scheutz (V), 2023-03-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Bitte Myrsell (M), för åtgärd 
Sverker Scheutz (V), för kännedom  
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Paragraf 24 Ärendenummer KF2023/51 

Interpellation - angående Pepparotsbadet (S) 

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

Sammanfattning 
Linda Johansson (S) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående pepparotsbadet.  

Beslutsunderlag 
Interpellation, Linda Johansson (S), 2023-03-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Peter Book (M), för åtgärd 
Linda Johansson (S), för kännedom  
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Paragraf 25 Ärendenummer KF2023/36 

Motion - gör prisbasbeloppet till bas för de 
förtroendevaldas arvoden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredningen.  

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

1. de uppdrags- och sammanträdesarvoden de förtroendevalda har, inklusive 
kommunalråden, gruppledarna och nämndernas och bolagens presidier, 
ska beräknas med nuvarande procentsatser men utifrån en bas som 
motsvarar prisbasbeloppet och, 
 

2. kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast och senast i god tid inför nästa 
mandatperiod arbeta fram ett förslag som bygger på att prisbasbeloppet 
ska vara bas för de kommunala arvodena. 

Beslutsunderlag 
Motion, Britta Dalved (V), Daniel Svalling (V) och Sverker Scheutz (V), 2023-02-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Daniel Svalling (V), för kännedom  
Britta Dalved (V), för kännedom 
Sverker Scheutz (V), för kännedom  
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Paragraf 26 Ärendenummer KF2023/47 

Motion - säkra framtiden i vårdkedjan (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredningen.  

Sammanfattning 
Sara Skoglund (S) har lämnat in en motion. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att:  

1. vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
att kunna erbjuda elever på vård- och omsorgsprogrammet på 
Westerlundska gymnasiet en tillsvidareanställning på heltid efter avslutad 
utbildning, 
 

2. AB Enköpings Hyresbostäder utreder förutsättningarna att erbjuda förtur i  
bostadskön inom EHB:s bostadsbestånd kopplat till nyanställning i 
Enköpings kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motion, Sara Skoglund (S), 2023-02-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Sara Skoglund (S), för kännedom  
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Paragraf 27 Ärendenummer KF2023/50 

Motion - arbetsskor till personalen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
Linda Johansson (S) har inkommit med en motion. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Personal inom vård och omsorg samt förskola förses med fria arbetsskor, 
 

2. Införandet av arbetsskor på sikt planeras att gälla samtliga yrkeskategorier 
inom välfärden.  

Beslutsunderlag 
Motion, Linda Johansson (S), 2023-02-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Linda Johansson (S), för kännedom  
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Paragraf 28 Ärendenummer KF2023/18 

Medborgarförslag - Inköp av konst från lokala 
konstnärer 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om inköp av konst från lokala konstnärer har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-01-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 29 Ärendenummer KF2023/20 

Medborgarförslag - Magnoliaparken döps om till Stefan 
Matssons park 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och 
beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att döpa om magnoliaparken till Stefan Matssons park 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-01-31 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 30 Ärendenummer KF2023/32 

Medborgarförslag - Vikingatid och runstenar 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om vikingatid och runstenar har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-02-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 31 Ärendenummer KF2023/28 

Medborgarförslag - Distriktssköterska och BVC-
sköterska i Grillby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till vård- och omsorgsnämnden för beredning och 
beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om distriktssköterska och BVC-sköterska i Grillby har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2023-02-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd  
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 32 Ärendenummer KF2023/44 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen i sin helhet avslås.  

Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) har den 27 oktober 2020 inkommit med en motion där 
följande yrkanden lämnats: 

− att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningar för utbildning av  
nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med  
bristande språkkunskaper motsvarande Socialstyrelsens rekommendation. 
 

− att berörda förvaltningar tar fram ett språktest som kan styrka en tillräckligt  
hög nivå i det svenska språket 

 
− att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer  

om minimikrav i det svenska språket. 

Motionären framför även att språkkraven varierar mellan kommuner men i de flesta 
fall krävs SFI-D nivå. Socialstyrelsens rekommendation är att äldreomsorgens 
medarbetare ska ha "förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska”, det finns 
alltså inga formella språkkrav för att få arbeta inom äldreomsorgen i Sverige. 
Motionären anser att är nödvändigt att denna rekommendation ändras till ett krav 
på att äldreomsorgens medarbetare enligt ett fastställt nationellt minimikrav ska 
behärska det svenska språket. 

Motionen har skickats på remiss till vård- och omsorgsförvaltningen som i sitt  
yttrande skriver att, en viktig förutsättning för att ge vård- och omsorgsinsatser av 
rätt kvalitet utifrån individens behov är att medarbetare inom förvaltningen har goda 
kunskaper i svenska språket när det gäller tal, skrift och läsförståelse. En nationell 
vägledning till utbildningsförvaltningar och övriga berörda vad gäller krav på 
språknivå finns i SOFS 2011:12. Av yttrandet från vård- och omsorgsnämnden 
framgår att förvaltningen i nuläget arbetar i enlighet med intentionerna i motionen 
genom krav på kunskap inom det svenska språket i samband med rekrytering av 
personal. 
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För att få en bra bild av den sökandes språkkunskaper behöver ett språktest  
innehålla flera olika delar som tal, skrift och läsförståelse. Att leda en person i  
genomförandet av testet och sedan tolka resultatet krävs särskilda kunskaper. 

Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. För att 
den sökande ska uppfylla kraven på kunskapsnivån motsvarande Socialstyrelsens 
rekommendation krävs någon form av intyg på att denne har gjort ett språktest 
enligt ovan. När sådant test blir allmänt vedertaget kommer förvaltningen att följa 
de rekommendationer Socialstyrelsen tar fram. 

Yrkanden 
Peter Book (M) och Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att kommunfullmäktige beslutar att motionen i sin helhet avslås.  

Benjamin Albertsson (SD) yrkar att motionen bifalles.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag och dels Benjamin Albertsson (SD) yrkande.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen i sin helhet avslås.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 31 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-31, § 12 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-09  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14 §34  
Uppdraget från regering till Socialstyrelsen, S2022/02057  
Kommunstyrelsen, utdrag 22-02-22 §46  
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2021-03-31,  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16 §153  
Motion, Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, 2020-10-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kristjan Valdimarsson (SD), för kännedom  
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Paragraf 33 Ärendenummer KF2023/41 

Svar på revisionsrapport - granskning av intern 
kontroll i hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna och skickas till revisorerna  
för kännedom. 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har 
sakkunniga revisorer genomfört en granskning avseende intern kontroll vid 
hantering av behörigheter/attest, leverantörsregister/-utbetalningar samt följsamhet 
till tecknade ramavtal. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll på området. Efter genomförd 
granskning är den sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte helt har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av behörighet/attest, 
leverantörsregister/-utbetalningar samt följsamhet till tecknade ramavtal. Den 
sammanfattande bedömningen baseras på bedömning utifrån respektive 
revisionsfråga. Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

Behörighets- och attesthantering 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att det finns dokumenterad  
rutin för att systematiskt och regelbundet följa upp attestbehörigheter i 
ekonomisystem vilket bör inkludera kontroll mot nämndernas delegationsordningar 
och beslutade attesträtter.  
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att nämndernas och 
styrelsens tilldelning av attestbehörigheter sker på ett tydligt och spårbart sätt. 

Leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta rutiner och kontroller som 
säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt. 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta rutiner för analys/uppföljning av 
ändringar av fasta data i leverantörsregistret. 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att rutin för 
fakturabetalning är ändamålsenlig för att säkerställa att leverantörsfakturor betalas 
i tid.  
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Fakturabetalning och följsamhet till ramavtal 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att beslutade rutiner för 
direktupphandling är förankrade bland medarbetare samt att revidering av riktlinjer 
för direktupphandling sker. 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att uppföljning är tillräcklig för att 
säkerställa att korrekt fakturabetalning och följsamhet till ramavtal och avtal sker. 
• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över möjlighet att registrera samtliga 
avtal i en avtalsdatabas. Detta för att stärka den interna kontrollen samt underlätta 
för uppföljningar kopplat till inköp mot avtal/ramavtal.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 26 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-31  
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och  
attest samt leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, daterad dec 2020  
Missiv – Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och attest samt  
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, d 2020-12-15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom  



 Protokoll  24 (44) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-06  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 34 Ärendenummer KF2023/42 

Svar på revisionsrapport - samverkan kring barn och 
unga som riskerar att fara illa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I april 2022 inkom revisionsrapporten ”Samverkan kring barn och unga som  
riskerar att fara illa” från PWC. Revisionen har på uppdrag av de förtroendevalda  
revisorerna genomfört en granskning av samverkan när det gäller barn och unga  
som riskerar att fara ill. Syftet med granskningen har varit att bedöma om  
socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har säkerställt en  
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet.  
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att överlämna rapporten till  
kommunstyrelsen och berörda nämnder för hantering. 

Den samlade bedömningen är att förvaltningarna inte helt säkerställer  
ändamålsenlig samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
Utifrån detta har revisionen kommit med fem rekommendationer, där alla utom en  
är ställda till båda förvaltningarna. Den sista rekommendationen är ställd endast till  
Socialförvaltningen. 

Med rekommendationerna som bakgrund har respektive förvaltning tagit fram  
yttranden. Dessa yttranden har respektive nämnd sedan beslutat att översända till  
kommunstyrelsen (SN2022/159 respektive UAN2022/895). 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förvaltningarna har en samsyn i de  
svar de lyfter fram. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de  
svarande förvaltningarna har tagit emot revisionsrapporten och att de avser att, 
där så är lämpligt, utveckla sitt arbete utifrån rekommendationerna.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 27 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen arbetsutskott, 2023-01-31, § 8 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-29 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-06-13, § 89 
Revisionsrapport, Granskning av barn som riskerar fara illa, april 2022 
Missiv, Granskning av samverkan kring barn som riskerar fara illa, april 2022 
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Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-11-16, § 172 
Beslutat yttrande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-11-16 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-11-15, § 168 
Beslutat yttrande, socialnämnden, 2022-11-08 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens revisorer, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 35 Ärendenummer KF2023/38 

Tilläggsbudget för investering i alternativ 
ledningsplats 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utöka investeringsbudgeten i investeringsplan 2023–2027 för investering 
av ledningsplats enligt etapp 1 med 1,5 miljoner kronor enligt kalkyl 
daterad 2023-01-26. Beslutet förutsätter att myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap delfinansierar etapp 1 med 70 procent. 
 

2. utöka investeringsbudgeten i investeringsplan 2023–2027 för investering 
av ledningsplats enligt etapp 2 med 20 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 
2023-01-26. Beslutet förutsätter att investeringen delfinansieras från 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap med minst 70 procent. 
 

3. utöka kommunstyrelsens driftbudget med ökad hyreskostnad enligt 
preliminär kalkyl daterad 2023-01-26.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun har idag ingen utsedd alternativ ledningsplats om 
kommunledningsförvaltningens ordinarie kontorslokal (Linbanegatan 12) inte skulle 
vara användbar. Kommunledningsförvaltningens kontor är inte heller 
reservkraftssäkrade vilket medför att de inte kan ses som en robust ledningsplats. 

Om en störning skulle inträffa idag som medför att kommunledningsförvaltningens 
kontorslokal inte kan användas finns en muntlig överenskommelse med 
räddningstjänsten att deras reservkraftssäkrade lokal i centrala Enköping får 
nyttjas. Vid en sådan situation antas det att personal i krisledningen tar med sig 
bärbara datorer och nyttjar befintliga mötesrum hos räddningstjänsten. Det 
alternativet bör betraktas som en nödlösning då lokalerna främst är avsedda för 
räddningstjänstens uppdrag och behöver kunna nyttjas för övningar, utbildningar 
och ledning. Vid många störningar är även räddningstjänsten aktiverad, något som 
ytterligare kan minska lämpligheten i att använda dessa lokaler. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behövs, för att 
säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda, en 
ledningsplats med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga 
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tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet och robusta system för 
informationsdelning. Vidare ska kontinuitetshanteringsarbetet för aktörens 
ledningsförmåga innehålla målsättningen att ordinarie och alternativa 
ledningsplatser är: 

− Robusta – det vill säga att ledningsplatsernas personal, lokaler och 
tekniska system tål de störningar som kan förväntas.  

− Säkra – det vill säga att det som är skyddsvärt i ledningsplatserna såsom 
personal, funktion, information och utrustning förblir opåverkade av de 
störningar som kan förväntas. 

− Uthålliga – det vill säga att ledningsplatsernas personal och tekniska 
system kan verka kontinuerligt under planerad tid. 

Kommunledningsförvaltningens befintliga lokaler uppfyller inte något av dessa 
kriterier vid störningar som påverkar elleveranser, vattenleveranser eller fysiskt 
skydd. Kommunen behöver därför besluta sig för om och i så fall vilken typ av 
alternativ ledningsplats man anser fyller behoven. Man brukar då dela upp 
alternativen i sekundär/mobil ledningsplats och skyddad ledningsplats. 

Sekundära/mobila ledningsplatser syftar till att kunna leda från andra platser än där 
störningen inträffat men har inte som mål att vara skyddade mot t ex. 
antagonistiska angrepp. Det kan vara en buss eller lastbil inredd med teknisk 
utrustning som kan förflyttas till lämplig plats eller förberedda lokaler på annan 
plats, ofta ett satellitkontor eller liknande. 

Skyddade ledningsplatser avser en alternativ ledningsplats med hög fysisk 
skyddsnivå (fortifikatoriskt skydd), robusta försörjningssystem och anpassad 
uthållighet. Det man kan konstatera är att sekundära eller mobila ledningsplatser 
kan vara ett bra alternativ om kommunen anser att den dimensionerande 
skyddsnivån skall klara olika typer av väderstörningar och mindre eller avgränsade, 
fredstida, störningar i el- och vattenförsörjning. Vill man däremot dimensionera en 
alternativ ledningsplats mot olika typer av antagonistiska hot krävs det en skyddad 
ledningsplats. Trygghets- och säkerhetsavdelningen har inte tillgång till annat 
underlag än vad som redovisas öppet av andra myndigheter för att bedöma 
hotnivå mot kommunen. Det går dock att konstatera att det säkerhetspolitiska läget 
i Sveriges närområde kraftigt försämrats sedan Rysslands invasion av Ukraina. 

Lokalerna på Linbanegatan är heller inte lämpliga att använda vid höjd beredskap 
eller långvariga och/eller återkommande störningar. Baserat på detta 
rekommenderas det att Enköpings kommun beslutar sig för att iordningställa en 
skyddad alternativ ledningsplats. 
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Yrkanden 
Peter Book (M) och Lars Wistedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att:  

1. utöka investeringsbudgeten i investeringsplan 2023–2027 för investering 
av ledningsplats enligt etapp 1 med 1,5 miljoner kronor enligt kalkyl 
daterad 2023-01-26. Beslutet förutsätter att myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap delfinansierar etapp 1 med 70 procent. 
 

2. utöka investeringsbudgeten i investeringsplan 2023–2027 för investering 
av ledningsplats enligt etapp 2 med 20 miljoner kronor enligt kalkyl daterad 
2023-01-26. Beslutet förutsätter att investeringen delfinansieras från 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap med minst 70 procent. 
 

3. utöka kommunstyrelsens driftbudget med ökad hyreskostnad enligt 
preliminär kalkyl daterad 2023-01-26.  

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen arbetsutskott, 2023-01-31, § 9 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-30  
MSB, beslut etapp 1 
MSB, beslut etapp 1, bilaga  
Uppdaterad Kalkylunderlag KS ledningsplats 2023-01-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Tekniska nämnden, för kännedom  
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Paragraf 36 Ärendenummer KF2023/39 

Ersätta indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga 
årsplan 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om nya indikatorer och ersätter 
nuvarande indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 enligt 
bilaga.  

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 finns ett antal indikationer från  
SCB:s medborgarundersökning.  

Från och med 2020 har medborgarundersökningen förändrats. Frågorna har bytts  
ut och indexen har tagits bort, vilket innebär att ingen ny data finns redovisade på  
de indikatorer som är kopplade till medborgarundersökningen sedan 2020. 

Kommunledningsförvaltningen fick den 22 februari 2022 (KS2022/54) i uppdrag att  
presentera andra relevanta SCB-svar, om det finns, som den samlade  
bedömningen grundar sig på samt byta ut indikatorerna där det går. 

Det är nu sista året av kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023. Nio av  
kommunfullmäktiges tjugo mål har prioriterats under 2023 som särskilt viktiga att  
fokusera på. I föreslagna indikatorer har kommunledningsförvaltningen därför valt  
att ange högre målvärde på de indikatorer som berör något av de nio prioriterade  
målen.  

Yrkanden 
Johan Engwall (S) yrkar på att de indikatorer där data från SCB inte längre 
levereras stryks samt att inte byta ut dessa mot nya indikatorer och målvärden. 

Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till Johan Engwalls (S) yrkande.  

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna förslag om nya indikatorer och ersätta nuvarande indikatorer 
i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 enligt bilaga.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Johan Engwalls (S) 
yrkande och dels kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
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varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om nya 
indikatorer och ersätta nuvarande indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga 
plan 2020–2023 enligt bilaga.  

Votering begärd och ska genomföras.  

Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning:  
JA-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.  
NEJ-röst för Johan Engwalls (S) yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

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   

Ritva Sunnanå-Ericson (M) X   

Anders Wikman (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Tuija Rönnback (NE) X   

André Nyman van deer Kaay (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Börje Andersson (C) X   

Kristina Eriksson (KD) X   
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Madlin Marouki (KD) X   

Per Elfving (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Rose Adan Hassan (MP) X   

Svante Forslund (L) X   

Johan Enfeldt (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Ros-Mari Bålöw (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Tina Löfgren (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Sara Skoglund (S)  X  

Jimmy Prud-Irakoze (S)  X  

Sari Martikainen (S)  X  

Theo Caldwell (S)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Daniel Svalling (V)  X  

Sverker Scheutz (V)  X  

Benjamin Albertsson (SD)  X  

Jesper Smith (SD)  X  

Lars Wistedt (SD)  X  

Peter Ring (SD)  X  

Rickard Daxner (SD)  X  

Ronny Holmberg (SD)  X  

Barbara Ciolek (SD)  X  
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Anders Lindén (-) X   

Lars B Jansson (-) X   

Hans Olsson (S)  X  

Monica Avås (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Resultat 28 23 0 

 
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslag 
om nya indikatorer och ersätta nuvarande indikatorer i kommunfullmäktiges 
långsiktiga plan 2020–2023 enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 24 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-16 
KF:s långsiktiga plan 2020–2023 - underlag nya nyckelindikatorer, 2023-01-16 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-22, § 38 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Kommunstyrelsens förtroendevaldas revisorer, för kännedom 
Kommunens samtliga nämnder, för kännedom  
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Paragraf 37 Ärendenummer KF2023/40 

Avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om föreslagna avgifter för anmälan och tillsyn vid 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

• Handläggning av nyanmälan, försäljning  1 500 kronor 
av tobaksfria nikotinprodukter    

• Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av  1 500 kronor 
tobaksfria nikotinprodukter 

De nya avgifterna ska gälla från och med 1 april 2023.  

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. 
Lagen innebär bland annat att detaljhandelsförsäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsument ska anmälas till den kommun där verksamheten 
bedrivs. I lagen ges kommunen ansvaret att sköta tillsynen av detaljhandeln av 
tobaksfria nikotinprodukter samt hantera anmälan om försäljning. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av anmälan om tobaksfria 
nikotinprodukter och för den tillsyn som utförs. Avgifterna ska spegla kommunens 
faktiska kostnader och ska följa de allmänna kraven om självkostnadsprincipen. 

Socialförvaltningen bedömer att tiden för tillsyn för tobaksfria nikotinprodukter 
motsvarar tiden för tillsyn och handläggning av anmälan av till exempel e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Tjänsten som tillståndshandläggare ska finansieras av 
anmälans-, prövnings- och tillsynsavgifter och föreslagna avgifter motsvarar 
uppskattad kostnad för arbetsinsatsen.  

Förslag på avgifter enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Typ Avgift 

Handläggning av nyanmälan, försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

1500 kronor 

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter 

1500 kronor 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 25 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-31, § 6 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-02 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-12-13, § 197 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 38 Ärendenummer KF2022/77 

Ersättning till vigselförrättare och 
begravningsförrättare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anta styrdokument ”regler för ersättning till 
borgerliga begravnings- och vigselförrättare”. 

Sammanfattning 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-  
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19  
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under 
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och 
borgerliga begravningsförrättare. 

Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda  
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa  
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga  
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala  
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen. 

Ersättningarna bör inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller  
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen  
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska  
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i 
enlighet med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 
12 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 32 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-31, § 13 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27  
Regler för ersättning till borgerliga begravnings- och vigselförrättare 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
KLF kommunikation, för åtgärd 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 39 Ärendenummer KF2023/45 

Beslut om bestämmelser om pension för 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. för under året utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst avsätter 
kommunen årsvis i efterskott en pensionsavgift på 4,5 procent för den 
förlorade pensionsförmånen. Avsättning görs till samma 
pensionsförhållning som för arvoden. 
 

2. förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid 
som ligger före 1 juli 2005 har i samband med pensionsdagen rätt till 
ersättning. Yrkande om ersättning för den förlorade pensionsförmånen ska 
ske inom två år från pensionsdagen och förlusten ska kunna styrkas av 
den sökande. 
 

3. beslutet gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2021, § 94 att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till bestämmelser om pension för förtroendevalda. 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) har 
redan beslutats av kommunfullmäktige den 3 december 2018, § 209. 

Utöver denna bestämmelse har det tidigare varit med ett stycke om 
Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån samt 
en  övergångsregel i Regler för arvode och partistöd. Texten i det stycket har till 
stor del varit en förklaring i det som står i OPF-KL. Det enda i texten som inte finns 
i OPF-KL är skrivning om avsättningen som kommunen gjort samt när yrkande om 
ersättning för förlorad pensionsförmån för tiden innan 1 juli 2005 kan ske. 

Kommunen avsätter årsvis, för under året utbetald ersättning för förlorad  
arbetsinkomst, en avgift på 4,5 procent för den förlorade pensionsförmånen. 

Avsättning görs till samma pensionsbehållning som för arvoden och  
sammanträdesersättning. Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån 
under uppdragstid som ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning 
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ges först efter att den förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om ersättning för 
förlorad pensionsförmån för perioden före den 1 juli 2005 ska ske inom två år från 
och med pensionsdagen. För att få ersättning ska förlusten kunna styrkas av den 
sökande. 

Därför bör kommunfullmäktige besluta om enbart den skrivningen istället för att ta 
fram nya bestämmelser om pension för förtroendevalda eftersom detta redan finns 
beslutat. Istället har en tillämpningsanvisning tagits fram som stöd i att tolka och 
förtydliga reglerna om pension för förtroendevalda som beslutades 2018. 
Tillämpningsanvisningen går som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en styrka i att kommunfullmäktige 
beslutat om att inte ha med vissa pensionsbestämmelser i Regler för arvoden och 
partistöd utan istället uppdra att skapa en egen bestämmelse. Eftersom det redan 
finns en bestämmelse utöver det två punkter som förvaltningen rekommenderas nu 
kommunfullmäktige att besluta om specifikt dessa två.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 33 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-31, § 10 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
OPF-KL18  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-13, § 94  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2018-12-03, § 209 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare, för åtgärd 
HR-avdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 40 Ärendenummer KF2023/43 

Information om beredningens nuläge i ärendet 
Översyn av politiskt organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och lägga 
rapporten ”beredningens nuläge i ärendet Översyn av politisk organisation 
(KS2021/718)" till handlingarna. 

Reservationer 
Linda Johansson (S), Solweig Sundblad (S), Hans Olsson (S), Solweig Eklund (S), 
Åsa Andersson (S), Johan Engwall (S), Tina Löfgren (S), Johan Enfeldt (S), Ros-
Mari Bålöw (S), Sara Skoglund (S), Jimmy Prud-Irakoze (S), Sari Martikaiinen (S), 
Theo Caldwell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktigeberedningens Slutrapport, 
Fullmäktigeberedning – Översyn av politisk organisation (KS2021/718) beslöt 
kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 maj 2022 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en rad olika uppdrag 

Enligt en preliminär tidplan skulle bland annat styrdokument som beskriver 
fullmäktigeberedningarna vara framtagna och utvärderingen av råden ske i 
december 2022. Beredningen av dessa beslutsunderlag är inte klar och av denna 
orsak har förvaltningen tagit fram en rapport gällande beredningsarbetets nuläge. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att tacka för informationen och lägga rapporten ”Beredningens nuläge i 
ärendet Översyn av politisk organisation (KS2021/718)" till handlingarna. 

Linda Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag 
avslutas: 

1. en beredning för ungdomsfrågor och beredningar baserat på geografisk 
indelning tillsätts under kommunfullmäktige. 
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2. politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för 
ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och 
socialpolitik och utbildning med kultur och fritid. 
 

3. kommunstyrelsen inför ett socialt hållbarhetsutskott. 
 

4. upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas till 
kommunstyrelsen. 
 

5. ansvar för utveckling av evenemang blir ett nytt område för 
kommunstyrelsen. 

Sverker Scheutz (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag 
avslutas: 

1. politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för 
ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och  
socialpolitik och utbildning med kultur och fritid. 
 

2. kommunstyrelsen inför ett socialt hållbarhetsutskott. 
 

3. upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas till 
kommunstyrelsen. 
 

4. ansvar för utveckling av evenemang blir ett nytt område för 
kommunstyrelsen. 

Anders Wikman (NE) yrkar avslag till Linda Johanssons (S) och Sverker Scheutz 
(V) yrkanden.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns flera yrkanden. Dock meddelar ordförande att 
han kommer vägra hantera Linda Johanssons (S) och Sverker Scheutz (V) 
yrkanden på grund av att dessa yrkanden resulterar i nya ärenden. 

Ordförande frågar därför istället om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att tacka för 
informationen och lägga rapporten ”Beredningens nuläge i ärendet Översyn av 
politisk organisation (KS2021/718)" till handlingarna och finner så.  



 Protokoll  40 (44) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-06  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 29  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-06 
Rapport – Beredningens nuläge i ärendet Översyn av politisk organisation 
(KS2021/718), 2023-01-25 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-06-13, § 93 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom   
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Paragraf 41 Ärendenummer KF2023/46 

Val av ledamot och ersättare till 
Samordningsförbundets styrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. till ledamot i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Tuija Rönnback, 
(NE). 
 

2. till ersättare i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Johan Enfeldt, (S). 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan  
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemma i förbundet är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta  
kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och  
Östhammar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2008, § 59 att ingå i ett  
samordningsförbund i Uppsala län samt att utse en ledamot och en ersättare i  
samordningsförbundets styrelse. Från och med ordinarie val väljs ledamöter och  
ersättare för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i  
region och kommuner har ägt rum.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-02-14, § 41  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet, Uppsala län  
De valda, för kännedom  
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Paragraf 42 Ärendenummer KF2022/74 

Val- och avsägelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut 

gällande ny ersättare efter Tomas Rådqvist (MP). Ny ersättare är Soroor 
Moetazed (MP) från och med 2 mars 2023 till och med den 14 oktober 
2026.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till nedanstående uppdrag utses: 
1. Staffan Karlsson (M) som vice ordförande i kommunrevisionen efter 
Bengt-Åke Gelin (M), mandatperioden 2023–2027. 
 
2. Annika Ekman (M) som vice ordförande i kommunrevisionen efter 
Bengt-Åke Gelin (M) från och med 1 januari 2023 till och med uppdraget är 
slutfört under 2023. 
 
3. Annika Ekman (M) som lekmannarevisor i AB Enköpings Hyresbostäder, 
ENA Energi AB och Enköpings kommuns Moderbolag AB från och med 1 
januari 2023 till och med uppdraget är slutfört under 2023. 
 
4. Tova-Lisa Almström (M) utses som nämndeman i Uppsala Tingsrätt 
efter Oscar Widman (M) fram till och med 31 december 2023.  

Sammanfattning 
Utöver inkomna avsägelser och fyllnadsval som kommunfullmäktige ska hantera 
har Länsstyrelsens Uppsala län beslutat om en ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Tomas Rådqvist (MP). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-03 
Beslut om efterträdarval, Länsstyrelsen, 2023-03-02 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom 
De avgående, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
IT-avdelningen, för åtgärd  
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Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Uppsala Tingsrätt, för kännedom  
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Paragraf 43 Ärendenummer KF2022/30 

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit 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, Skuggning av uteplats på Storskogens 
förskola, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-12-14, § 201 

− Svar på medborgarförslag, Handlingsplan för identifikation av och stöd för  
särskilt begåvade elever, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2023-
02-15, § 25 

− Svar på medborgarförslag, Soptunnor vid parkering vid Gånstaspåret,  
upplevelsenämnden, 2023-02-16, § 10  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-24 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-12-14, § 201 
Medborgarförslag, Skuggning av uteplats på Storskogens förskola, 2022-08-17 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2023-02-15, § 25 
Medborgarförslag, Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt 
begåvade elever, 2022-07-11 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2023-02-16, § 10 
Medborgarförslag, Soptunnor vid parkering vid Gånstaspåret, upplevelsenämnden, 
2022-09-11   

__________ 


	Information - utdelning av Enköpings kommuns tillgänglighetspriset
	Sammanfattning

	Upprop och val av protokolljusterare
	Kommunfullmäktiges beslut

	Godkännande av föredragningslistan
	Kommunfullmäktiges beslut

	Enkel fråga - utnyttjande av LOV i kommunens hemtjänst (V)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Interpellationsdebatt - samtal om friskolor (V)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Interpellationsdebatt - utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget (S)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Interpellation - utnyttjande av LOV i kommunens hemtjänst (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Interpellation - angående Pepparotsbadet (S)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion - gör prisbasbeloppet till bas för de förtroendevaldas arvoden (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion - säkra framtiden i vårdkedjan (S)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion - arbetsskor till personalen (S)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Medborgarförslag - Inköp av konst från lokala konstnärer
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Medborgarförslag - Magnoliaparken döps om till Stefan Matssons park
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Medborgarförslag - Vikingatid och runstenar
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Medborgarförslag - Distriktssköterska och BVC-sköterska i Grillby
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Svar på revisionsrapport - granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och attest samt leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på revisionsrapport - samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Tilläggsbudget för investering i alternativ ledningsplats
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Ersätta indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga årsplan 2020-2023
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Ersättning till vigselförrättare och begravningsförrättare
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Beslut om bestämmelser om pension för förtroendevalda
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Information om beredningens nuläge i ärendet Översyn av politiskt organisation
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservationer
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundets styrelse
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Val- och avsägelser
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Meddelandeärenden till kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


