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Justeringens plats och tid Tisdagen den 20 april 2021, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 47 - 64 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Bo Reinholdsson Ros Mari Bålöw 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-12 
Anslaget sätts upp 2021-04-21 
Anslaget tas ned 2021-05-13 
Sista dag att överklaga 2021-05-12 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Kungsänglilja/Teams, måndagen den 12 april 2021, klockan 18.00–22.48 
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Staffan Karlsson (M) 

Eleonora Stålenhag (M) 
Märta Wässman (M) 
Krister Larsson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Soroor Moetazed (MP) 
Georg Olsson (MP) 
Sari Martikainen (S) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) 
Susanne Brofall (S) 
Laila Berglind (S) 
Martin Ancons (NE) 
Fred Raghall (NE) 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Runa Larsson (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L), till och med paragraf 56 
Inger Bertilsdotter (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD), till och med paragraf 55 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Johan Engwall (S) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD), till och med paragraf 56 
Benjamin Albertsson (SD) 
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Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare 
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 58 
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 57 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare 
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 47  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Bo Reinholdsson (KD) och Ros-Marie Bålöw (S) utses till att justera protokollet 
med Anders Lindén (SD) som ersättare.  

__________  
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Paragraf 48  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 49 Ärendenummer KS2018/634 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
1. Länsstyrelsens beslut från den 8 mars 2021 att Barbara Ciolek (SD) till ny 
ledamot och Karin Nilsson (SD) till ny ersättare efter avgångna ledamoten Mats 
Pettersson (SD) anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Länsstyrelsens beslut från den 8 mars 2021 om att utse Johan Engwall (S) till ny 
ledamot och Laila Berglind (S) till ny ersättare efter avgångna ledamoten Robin 
Wäsche (S) anmäls och läggs till handlingarna. 

3. Länsstyrelsens beslut från den 8 april 2021 om att utse Ros-Marie Bålöw (S) till 
ny ledamot och Marianne van Aller (S) till ny ersättare efter avgångna ledamoten 
Sven Jansson (S) anmäls och läggs till handlingarna. 

4. Länsstyrelsens beslut från den 8 april 2021 om att utse Lars Jansson (SD) till ny 
ersättare efter avgångna ersättaren Fredrika Hovberg (SD) anmäls och läggs till 
handlingarna. 

__________  
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Paragraf 50 Ärendenummer KS2021/207 

Medborgarförslag - 30 skylt på Sörskogsvägen i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om 30-skylt på Sörskogsvägen i Grillby har inkommit den 15 
mars 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 51 Ärendenummer KS2021/206 

Medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att ljussätta Enköpingsån har inkommit den 15 mars 2021 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 52 Ärendenummer KS2021/205 

Medborgarförslag - Farthinder vid skolgård på Bygatan 
Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om farthinder vid skolgård på Bygatan Grillby har inkommit 
den 15 mars 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 53 Ärendenummer KS2021/204 

Medborgarförslag - Farthinder/mer poliskontroller 
Boglösavägen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om farthinder/mer poliskontroller Boglösavägen har inkommit 
den 15 mars 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 54 Ärendenummer KS2021/242 

Medborgarförslag - Utegym  

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om utegym har inkommit den 29 mars 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  



 Protokoll  13 (38) 

Sammanträdesdatum  
2021-04-12  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 55 Ärendenummer KS2021/181 

Svar på interpellation ställd till upplevelsenämndens 
ordförande Kristina Eriksson (KD) om fritidsbanken i 
Enköping 

Beslut 
Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
En interpellation ställd till upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson (KD) 
om vad som händer med fritidsbanken i Enköping har den 2 mars 2021 inkommit 
från Agneta von Schoting (NE). 

Den 15 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att interpellationen får ställas. 

Agneta von Schoting (NE) redogör för interpellationen. 

Kristina Eriksson (KD) besvarar interpellationen. 

Därefter har Agneta von Schoting (NE) och Kristina Eriksson (KD) ett inlägg var. 
Efter ytterligare inlägg från Jesper Englundh (S) förklaras debatten avslutad. 

__________  
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Paragraf 56 Ärendenummer KS2021/120 

Ombudgetering bokslut 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med 149 miljoner kronor och 
justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade investeringar enligt 
sammanställningen nedan. 10,8 miljoner kronor av ombudgeteringen består av en 
utökning för investeringar i gata/park. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade regler för investeringar ska ombudgetering 
(överföring) av investeringsutgifter till nästkommande år beredas i samband med 
årsbokslut. Investeringsprojekt följer inte kalenderår utan sträcker sig över 
årsskiften med förskjutningar över tid på grund av olika orsaker. Därför behöver 
ombudgetering göras för att uppnå en tydlig uppföljning av projektets totala budget 
och utfall. Huvudprincipen för ombudgetering är att pågående projekt 
ombudgeteras så att de kan fortsätta efter årsskiftet.  

De senaste årens utvecklade arbetsrutiner innebär att även justeringar för 
projektens utbetalningar ses över i samband med ombudgeteringen för att uppnå 
en bättre likviditetsprognos.  

Utfallet för de totala investeringsutgifterna för den skattefinansierade verksamheten 
är 533 miljoner kronor och budgeten uppgick till 929 miljoner kronor. Av den totala 
avvikelsen med 396 miljoner kronor föreslås investeringsbudgeten för 2021 öka 
med 138,23 miljoner kronor samt justeras med -19,51 miljoner kronor vilket ger en 
nettojustering med 118,72 miljoner kronor. Slutlig budget för verksamheten 
gata/park uppgår till 98,7 miljoner kronor. Budgeten har justerats med -10,8 
miljoner kronor förutom ombudgetering och omfördelning. Det genomsnittliga 
utfallet för gata/park för perioden 2016-2020 är cirka 58 miljoner kronor per år. En 
större omfördelning för anpassning till projektet UL linjenäts betalningsplan är gjord 
med 16,91 miljoner kronor.  

Den största ombudgeteringsposten är för utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden med 76,14 miljoner kronor. Ombudgeteringen avser främst Korsängen 
och Grillby förskolor, grundskola Nyborg samt Bergvreten som beräknas avslutas 
under 2021.Upplevelsenämndens största ombudgeteringsposter är för inventarier i 
Pepparrotsbadet och bokbuss samt för reinvestering friidrott Enavallen. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
 I samband med helårsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgeteringar för 
investeringsprojekten. Kommunledningsförvaltningen bereder och sammanställer 
förslagen. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med bokslut 
och årsredovisning.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till ombudgetering följer 
kommunfullmäktiges regler för investeringar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med 138,23 miljoner kronor och 
justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade investeringar enligt 
sammanställning nedan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med 149 miljoner kronor och 
justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade investeringar enligt 
sammanställningen nedan. 10,8 miljoner kronor av ombudgeteringen består av en 
utökning för investeringar i gata/park. 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) och Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anders Wikman (NE) yrkar att ombudgeteringen för planerat underhåll ska vara 44 
miljoner kronor enligt tekniska nämndens enhälliga beslut. Hans Olsson (S) och 
Magnus Ahlkvist (V) och Ingvar Magnusson (M) yrkar bifall till Anders Wikmans 
(NE) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får 
ta ställning till kommunstyrelsens förslag till beslut och därefter Anders Wikmans 
(NE) ändringsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
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Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning och finner att kommunfullmäktige 
bifallit kommunstyrelsen beslut och avslagit Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs på Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande. Ordförande 
föreslår en beslutsgång som innebär att den som vill avslå Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande röstar "Ja" och den som vill bifalla Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M) X   

Bitte Myrsell (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Runa Larsson (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Monica Hallgren (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Inger Bertilsdotter (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   
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Tomas Rådqvist (MP) X   

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Alija Abdi (S)  X  

Johan Engwall (S) 

Ros-Marie Bålöw (S) 

 X 

X 

 

Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Agneta von Schoting (NE)  X  

Johnny Karlsson (NE)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Benjamin Albertsson (SD)  X  

Ronny Holmberg (SD) X   

Jessica Lovéus (SD) X   

Peter Ring (SD) X   

Angelika Bergfelt (SD) X   

Barbara Ciolek (SD)  X   
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Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande X   

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande   X 

SUMMA 30 19 1 

 Därmed har kommunfullmäktige avslagit Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande. 

__________  
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2020/831 

Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 

Beslut 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det 
politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen 
(2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter 
godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet. 

Resultatet för kommunkoncernen och kommunen 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 
Enköpings kommun år 2020. Av årsredovisningen framgår att kommunkoncernen 
redovisade ett positivt resultat på 174 mnkr (160 mnkr) varav exploateringsvinster 
och gatukostnadsersättningar står för 48 mnkr. 

Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgick till 97 mnkr vilket motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 70 mnkr eller 2,6 
procentenheter bättre resultat jämfört med det budgeterade målet på 1 procent för 
2020. Det höga resultatet förklaras främst av de stora statliga satsningarna för att 
motverka effekten av Covid-19. Det positiva resultatet tillsammans med lägre 
investeringar än planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2020 
uppnåddes. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras trots goda koncernresultat för både 2019 och 2020. Skulden 
uppgick vid årsskiftet till totalt 3 588 mnkr vilket motsvarar 78 tkr per invånare. Det 
är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största 
delen av låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 480 mnkr eller 70 
procent. 

Samhällsekonomi och befolkning 
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Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. Efter den kraftiga nedgången i den svenska konjunkturen i inledningen 
av 2020 har en viss återhämtning skett senare delen av året. Enligt statistik från 
Statistiska centralbyrån minskade BNP med 2,8 procent (kalenderkorrigerat) 2020 
jämfört med 2019. Sveriges kommuner och Regioner spår att konjunkturläget 
kommer att stärkas 2021 som ett resultat av påbörjad vaccinering mot Covid-19 
men ett normalt konjunkturläge nås först 2024. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka i snabb takt. Befolkningen 
ökade med 953 personer eller 2,1 procent år 2020 vilket är en tillväxttakt som var 
högre än förväntat och den sjätte snabbaste växande kommunen i Sverige. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Lagstiftningen har ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god 
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i 
förvaltningsberättelsen. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och 
bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de 
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån 
ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är 
på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 75 procent 
vara på rätt väg, 15 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 10 procent 
bedöms inte vara på rätt väg. 

Tre av fyra medarbetarmål är inte på rätt väg i förhållande till målen för 2023. 
Resultaten för hållbart medarbetarengagemang, chefers förutsättningar för sina 
uppdrag och sjukfrånvaro har en negativ trend medan målet om 
personalomsättning ligger i linje med målet. Bedömningen är trots allt att de fyra 
medarbetarmålen kommer att uppnås 2023 delvis med anledning av att effekten av 
Covid-19 minskar.  

Den samlade bedömningen för 2020 är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 
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finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 
4 medarbetarmålen. 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt 
30,4 mnkr från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven 2020 och 
förslaget är att inga medel reserveras för 2020. 

Bilaga 

Till ärendet biläggs finansrapport för Enköpings kommunkoncern 2020-12-31. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
 Förvaltningen planerar en översyn av redovisningsprocessen under 2021 i syfte 
att få en mer tillförlitlig, tidseffektiv och ändamålsenlig ekonomihantering. En del av 
översynen kommer att bestå av hur det manuella arbetet kan minska med hjälp av 
digitalisering. Under arbetet med årsredovisningen för 2020 har vissa brister 
upptäckts vilket har lett till felaktigheter och förseningar. Felaktigheterna gäller 
även tidigare år. Att redovisningsprocessen fungerar är en förutsättning för att 
kunna ge en rättvisande bild av kommunen vilket påverkar beslutsfattande och 
styrning. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns. 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

__________  
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Paragraf 58 Ärendenummer KS2021/256 

Revisionsberättelse för 2020 och beslut om 
ansvarsfrihet  

Beslut 
1. Revisionsberättelsen anses mottagen och anmäld. 

2. Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Enligt 5 kapitlet 48 paragrafen andra punkten kommunallagen (2017:725), får en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 
beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
Nedanstående ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar därför inte i beslutet 
om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
kommunstyrelsen under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 

Ingvar Smedlund (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Jesper Englundh (S) 
Bitte Myrsell (M) 
Elisabeth Norman (C) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Linda Johansson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Mats Flodin (M) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Susanna Gerhard (C) 
Sverre Ahlbom (S) 
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Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
miljö- och byggnadsnämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31 

Jan Fredriksson  (C) 
Matz Keijser (S) 
Ros-Mari Bålöw (S) 
Johnny Karlsson (NE) 
Angelika Bergfeldt (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
socialnämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 

Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Monica Hallgren (C) 
Åsa Andersson (S) 
Alija Abdi (S) 
Henrik Lindberg (KD) 
Barbara Ciolek (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2020-01-01–2020-
12-31: 

Mats Flodin (M) 
Solweig Eklund (S) 
Susanna Gerhard (C) 
Svante Forslund (L) 
Johan Engwall (S) 
Monica Avås (M) 
Rebecka Lindström (C) 
Monica Hallgren (C) 
Jessica Lovéus (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
upplevelsenämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 
 
Sverre Ahlbom (S) 
Magnus Johansson (M) 
Rebecka Lindström (C) 
Svante Forslund (L) 
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Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
valnämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 

Angelika Bergfeldt (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
vård- och omsorgsnämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 

Bitte Myrsell (M) 
Solweig Sundblad (S) 
Inger Bertilsdotter (L) 
Kim Jämsä (NE) 
Susanna Gerhard (C) 
Britta Dalved (V) 
Barbara Ciolek (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
tekniska nämnden under perioden 2020-01-01–2020-12-31: 

Tomas Rådkvist (MP) 
Anders Wikman (NE) 
Urban Wahlberg (C) 
Marie Ekberg (S) 
Peter Ring (SD) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Ronny Holmberg (SD) 
Hans Olsson (S) 
Pernilla Åström (M) 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har den 1 april 2021 överlämnat revisionsberättelsen för år 2020. Av 
revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat kommunstyrelsen, 
nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheterna i Enköpings 
kommuns moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt 
återrapportering till fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
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Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallag, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för 2020 års granskningar” samt i 
övriga bifogade rapporter från lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde. Årets 
resultat är positivt och uppgår till 97 mnkr. Resultatet innebär en positiv avvikelse 
mot budgeterat resultat med 70 mnkr. Kommunen uppfyller balanskravet och har 
inga underskott från tidigare år att återställa. Revisorerna bedömer sammantaget 
att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med undantag för socialnämnden. 
Socialnämnden redovisar ett underskott (-13,6 mnkr) för år 2020. Socialnämnden 
har beslutat om åtgärder men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att nå en 
ekonomi i balans. Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll 
har varit tillräcklig. Revisionen noterar dock att prognossäkerheten under år 2020 
inte har varit helt tillfredsställande. Vissa övriga brister har även noterats i årets 
granskningar vilket framgår av revisorernas redogörelse för 2020. 

Revisionen bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då de finansiella målen 
för 2020 bedöms som uppfyllda. Revisionen bedömer att årets resultat är förenligt 
med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Den 
sammantagna bedömningen enligt årsredovisningen är att majoriteten av 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms ha en utveckling på rätt väg 
gentemot målbild 2023. Av 20 verksamhetsmål bedöms 15 mål vara på rätt väg, 3 
mål bedöms delvis vara på rätt väg och 2 mål bedöms inte vara på rätt väg. 
Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Ansvarsfrihet 

Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Revisionen tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. 

__________  
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Paragraf 59 Ärendenummer KS2021/218 

Delegation om föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilda angivna platser 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och 
avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 
upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Av  lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 följer att regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. 

Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan 
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna 
får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Regeringen har med stöd av ovan nämnda lag och genom en ändring i förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 gett kommunerna rätten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i 
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Både lag och förordning som ligger till grund för kommunens föreskriftsrätt är 
tillfälliga och föreskrifterna måste remitteras till Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren. Givet att det är en pågående pandemi kan beslut behöva 
fattas med kort varsel, beroende på hur enskilda hörsammar rekommendationer 
och regler. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften 
ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
förlänga föreskriften en gång med högst motsvarande tid. Det föreslås att om 
kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och 
avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 
upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 
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3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och 
avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 
upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

__________  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2021/152 

Valnämndens årsplan 2021 

Beslut 
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt den styrmodell som beslutades den 9 december 2019 (KS2019/744) ska 
nämnderna ta fram en årsplan som ett komplement till nämndernas långsiktiga 
planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina årsplaner senast december 
2020 och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan senast januari 2021. 

Valnämndens årsplan togs vid det första sammanträdet 2021 varför styrmodellen i 
denna del inte följts. Inför föregående möte (10 november 2020), som var det enda 
sammanträdet under året, var förvaltningens bedömning att årsplanen inte ännu 
kunde fastställas. Årsplanen anmäls till kommunfullmäktige som ett 
informationsärende.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. 
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå 
de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och 
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker. Årsplanerna är 
upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och innehåll. 

Skäl till avvikelse från styrmodellen bedöms föreligga.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna. 
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2021/153 

Revidering av valnämndens reglemente 

Beslut 
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
 Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att föreslagna ärenden är 
nödvändiga och motiverade. Förvaltningen föreslår därför att reglementet ska 
ändras i enlighet med Valnämndens förslag.  

Beredning 

Ärendet har beretts inom Kommunledningsförvaltningen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. Reglementet påverkar inte valnämndens ansvarsområde och har ingen 
budgetpåverkan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.  

__________  
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2021/147 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 

Beslut 
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt punkt 33 och 34 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. 

Kommunledningsförvaltningen har den 26 februari 2021 sammanställt över ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag (Bilaga 1 och 2). Listan omfattar 6 
motioner och 44 medborgarförslag. Två av motionerna är äldre än ett år, övriga 
befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är 
två äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årets första redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag visar på 
fyra ärenden, två medborgarförslag och två motioner, som inte följer den tidsfrist 
på 12 månader som nämns kommunallagen. En ökning i antalet väckta och ej 
färdigbehandlade medborgarförslag kan också konstateras, 44 stycken att 
jämföras med 28 stycken i augusti förra året. Bedömningen är att det i första hand 
inte beror på att det tar längre tid att besvara förslagen utan att det skett en ökning 
i antalet inlämnade medborgarförslag.   

Nedan redogörs för status på de ärenden där tidsfristen gått ut eller går ut under 
det första halvåret 2021:  
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• Motion - Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten (KS2018/776). 
Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 19 november 2018. 
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Motion - Inrätta en visselblåsarfunktion (KS2020/168). Skickades till 
kommunstyrelsen för beredning den 2 mars 2020. Skickades åter till 
kommunledningsförvaltningen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 
februari 2021 för fortsatt beredning.   

• Motion - Utveckla samverkan mellan kommunen och ideella och idéburna 
organisationer genom att använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt 
Partnerskap) (KS2020/399). Skickades till kommunstyrelsen för beredning 
den 8 juni 2020. Ärendet bereds i nuläget på 
kommunledningsförvaltningen. 

• Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska 
språkkunskaper (KS2020/64). Skickades till kommunstyrelsen för 
beredning den 14 april 2020.  Ärendet bereds i nuläget på 
kommunledningsförvaltningen.  

• Medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen 
(KS2020/121) Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 2 mars 
2021. Ärendet bereds i nuläget på kommunledningsförvaltningen och 
beslut väntas på kommunstyrelsen i april.  

• Medborgarförslag - Allmänning/Lekplats Bredsand (KS2020/306). 
Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 11 maj 2020. Ärendet 
bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut beräknas på 
kommunstyrelsen den 27 april 2021, det vill säga inom tidsfristen.  

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder, för kännedom  
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Paragraf 63  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Tekniska nämndens beslut från den 17 mars 2021, Svar på medborgarförslag - 
Hundlatriner och bänkar i Örsundsbro, KS2020/726 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 mars 2021, Svar på medborgarförslag - 
Karta med kommunala fruktträd, KS2020/721 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 mars 2021, Svar på medborgarförslag - 
Basketplan, KS2020/459 

__________  
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Ingvar Smedlunds (M) avsägelse av uppdragen som ordförande i Enköpings 
kommuns Moderbolag AB, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i 
kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden, representant i regionalt 
forum och ledamot i valberedningen. Samtliga avsägelser gäller från den 1 maj 
2021.  
 
Peter Books (M) avsägelse av uppdragen som röstombud för AB Enköpings 
Hyresbostäder, ENA Energi AB och Enköpings kommuns Moderbolag AB, ombud i 
Kommuninvest ekonomisk förening, ledamot i samordningsförbundet Uppsala län 
och ordförande i socialnämnden.  
 
Håkan Carlssons (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 
Annelie Porsaeus (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden.  
 
Karin Fjällströms (NE) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.   
 
Karin Nilssons (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Enköpings kommuns moderbolag AB, från och med 1 maj 2021 till och 
med 31 december 2022  
 
Ordförande Peter Book (M)     
  efter Ingvar Smedlund (M)  
 
 
Röstombud  Christer Nyström (M) 
  efter Peter Book (M)  
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Kommunstyrelsen, från och med 1 maj 2021 till och med 31 oktober 2022  
 
Ordförande  Peter Book (M) 
  efter Ingvar Smedlund (M)  
 
Krisledningsnämnden, från och med 1 maj 2021 till och med 31 oktober 
2022  
 
Ordförande Peter Book (S)     
  efter Ingvar Smedlund (S)  
 
Regionalt forum, från och med 1 maj 2021 till och med 31 december 2022  
 
Representant Peter Book (M)    
  efter Ingvar Smedlund (M) 
 
Valberedning, från och med 1 maj 2021 till och med 31 oktober 2022  
 
Ledamot Staffan Karlsson (M)    
  efter Ingvar Smedlund (M) 
 
AB Enköpings hyresbostäder, till och med 31 december 2022  
 
Röstombud Christer Nyström (M)     
  efter Peter Book (M)  
 
ENA Energi AB, till och med 31 december 2022  
 
Röstombud Christer Nyström (M)     
  efter Peter Book (M)  
 
Kommuninvest ekonomisk förening, från och med 26 april till och med 
31 december 2022  
 
Ombud Jan Hannebo (M)     
  efter Peter Book (M)  
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Samordningsförbundet, till och med 31 mars 2023 
 
Ledamot Mats Flodin (M)     
  efter Peter Book (M)  
 
Socialnämnden, från och med 26 april 2021 till och med 31 december 
2022  
 
Ordförande Krister Larsson (M)     
  efter Peter Book (M)  

Deltar inte i beslutet 
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny 
Karlsson (NE) och Kim Jämsä (NE) deltar inte i den del av beslutet som rör val av 
kommunstyrelsens ordförande.  

Beskrivning av ärendet 
Ingvar Smedlund (M) har den 6 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som ordförande i Enköpings kommuns Moderbolag AB, ledamot i 
kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i 
krisledningsnämnden, representant i regionalt forum och ledamot i valberedningen. 
Samtliga avsägelser gäller från den 1 maj 2021. 

Peter Book (M) har den 6 april 2021 inkommit med en avsägelse av uppdragen 
som röstombud för AB Enköpings Hyresbostäder, ENA Energi AB och Enköpings 
kommuns Moderbolag AB, ombud i Kommuninvest ekonomisk förening, ledamot i 
samordningsförbundet Uppsala län och ordförande i socialnämnden. 

Håkan Carlsson (L) har den 2 april 2021 inkommit med an avsägelse av uppdraget 
som ledamot i tekniska nämnden. 

Annelie Porsaeus (V) har den 8 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Karin Fjällström (NE) har den 15 mars 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Karin Nilsson (SD) har den 25 mars 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
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