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Sammanträdesdatum  
2019-03-04  

Kommunfullmäktige 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdagen den 12 mars klockan 8.30, sammanträdesrummet Torsvi, 

Linbanegatan 12  
  
Avser paragrafer 16 - 28 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Jenny Gavelin Sverre Ahlbom 
  
  
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 2019-03-04 
Anslaget sätts upp 2019-03-13 
Anslaget tas ned 2019-04-04 
Sista dag att överklaga 2019-04-03 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Fullmäktigesalen, måndagen den 4 mars 2019, klockan 18.00–19.30, med 

ajournering klockan 18.08-18.21 för utdelning av tillgänglighetspriset samt 
allmänhetens frågestund.  

  
Beslutande Se sida 2. 
  
  
Övriga deltagare Malin Kvist, sekreterare  
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Runa Larsson, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M), från och med paragraf 17 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Katarina Zeste (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Susanne Fridh (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S), från och med paragraf 17 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Sabina Lindberg (S) 
Ali Kassim (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Maria Bakas (S) 
Åsa Andersson (S) 
Sven Jansson (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) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Lars Frantzén (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
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Anneli Apelholm (SD) 
Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Christer Nyström (M), tjänstgörande ersättare 
Pernilla Åström (M), tjänstgörande ersättare, paragraf 16 
Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare 
Johan Westermark (M), tjänstgörande ersättare 
Marié Karlström (S), tjänstgörande ersättare, paragraf 16 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Pernilla Åström (M), från och med paragraf 17  
Monica Hallgren (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Amanda Forsberg (L), till och med paragraf 23  
Heikki Tiitinen (KD) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Soroor Moetazed (MP) 
Marié Karlström (S), från och med paragraf 17  
Alija Abdi (S) 
Anna-Lena Bäckvall (S) 
Johan Engwall (S) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Fred Raghall (NE) 
Veronica Liljeberg (V) 
Tor-Björn Mattsson (V) 
Mats Pettersson (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Ronny Holmberg (SD) 
Jessica Lovéus (SD) 
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Paragraf 16  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jenny Gavelin (L), Sverre Ahlbom (S) utses till protokolljusterare, med Britta 
Dalved (V) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 17  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande ändring: 

- ny punkt 11b: Interpellation om föreslagna besparingar, KS2019/146   

__________  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2019/49 

Medborgarförslag - Spolade isar i Enköpings kommun 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om spolade isar i Enköpings kommun har inkommit den 21 
januari 2019. 

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



 Protokoll  8 (22) 

Sammanträdesdatum  
2019-03-04  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 19 Ärendenummer KS2019/50 

Medborgarförslag - Rättvist underhåll av fotbollsplaner 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om rättvist underhåll av fotbollsplaner har inkommit den 21 
januari 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2019/93 

Medborgarförslag - Grusning av gång- och cykelvägar 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om grusning av gång- och cykelvägar har inkommit den 5 
februari 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2018/879 

Reglemente för revisionen i Enköpings kommun 

Beslut 
1. Reglemente för revisionen i Enköpings kommun daterat den 3 december 2018 
antas att gälla från och med den 5 mars 2019.  

2. Tidigare reglemente antaget av fullmäktige 12 december 2016 paragraf 239 
upphävs.  

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 29 november 2018 lämnat förslag på reviderat reglemente för 
revisionen. Reglementet reglerar revisionens roll och uppdrag samt deras 
arbetsformer. En översyn av reglementet har gjorts under 2018 bland annat mot 
bakgrund av att en ny kommunallag trädde i kraft 2018.  

Kommunledningskontorets bedömning 
Revisionens förslag till reglemente har samråtts med kommunledningskontoret 
inför beslutet i revisionen. I förslaget till nytt reglemente har hänsyn tagits dels till 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, och dels till Enköpings 
kommuns grundmall för nämndsreglementen. Det nya förslaget följer kommunens 
mall för styrdokument  

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 
1. Reglemente för revisionen i Enköpings kommun daterat den 3 december 

2018 antas att gälla från och med den 5 mars 2019.  
2. Tidigare reglemente antaget av fullmäktige 12 december 2016 paragraf 

239 upphävs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 29 januari 2019 och 
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 12 februari 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reglemente för revisionen i Enköpings kommun daterat den 3 december 2018 
antas att gälla från och med den 5 mars 2019.  

2. Tidigare reglemente antaget av fullmäktige 12 december 2016 paragraf 239 
upphävs.  

__________ 
 
Kopia till: 
Revisionen, för kännedom  
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Paragraf 22 Ärendenummer KS2019/34 

Inrättande av andre vice ordförande för utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras så att punkt 16 
får följande lydelse:  

”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande bildar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
presidium. Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet.” 

Övriga punkter i reglementet konsekvensändras enligt ovan.  

2. Ändringarna i reglementet träder i kraft den 5 mars 2019 och är gällande till och 
med den 31 december 2019. 

3. Den 1 januari 2020 träder reglementet antaget den 19 november 2018 paragraf 
201 i kraft.    

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 9 januari 2019 paragraf 9 
föreslagit kommunfullmäktige att inrätta en andre vice ordförande i nämnden. Av 
nämndens protokoll framgår att nämndens ansvarsområde är så stort att det finns 
behov av en andre vice ordförande.  

Enligt Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun får vice ordförande 50 
procent av ordförandearvodet. Ordförandearvodet är 16 procent av basarvodet, 
vilket för 2019 innebär 10 704 kronor i månaden. För vice ordföranden innebär det 
8 procent av basarvodet, det vill säga 5 352 kronor i månaden för 2019. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras så att 

punkt 16 får följande lydelse:  

”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande bildar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
presidium. Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs.” 
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Övriga punkter i reglementet konsekvensändras enligt ovan.  

2. Ändringarna i reglementet träder i kraft den 5 mars 2019. Därmed upphävs 
tidigare reglemente antaget den 19 november 2018 paragraf 201 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 29 januari 2019 och 
lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras så att punkt 16 
får följande lydelse:  

”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande bildar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
presidium. Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs.” 

Övriga punkter i reglementet konsekvensändras enligt ovan.  

2. Ändringarna i reglementet träder i kraft den 5 mars 2019. Därmed upphävs 
tidigare reglemente antaget den 19 november 2018 paragraf 201 

Anders Wikman (NE) anmälde avvikande mening. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 12 februari 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras så att punkt 16 
får följande lydelse:  

”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande bildar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
presidium. Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet.” 

Övriga punkter i reglementet konsekvensändras enligt ovan.  

2. Ändringarna i reglementet träder i kraft den 5 mars 2019 och är gällande till och 
med den 31 december 2019. 
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3. Den 1 januari 2020 träder reglementet antaget den 19 november 2018 paragraf 
201 i kraft.    

Yrkanden 
Mats Flodin (M), Anders Linden (SD), Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Ahlqvist (V), Sven Jansson (S), Anders Wikman (NE), Agneta von 
Schoting (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga  
kommunstyrelsens förslag och avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att han ställer de två förslagen 
till beslut emot varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag 
röstar nej. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M) X   

Bitte Myrsell M) X   

Mats Flodin (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Peter Book (M) X   

Staffan Karlsson  (M) X   
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Johan Westermark (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Katarina Zeste (L)   X 

Bo Reinholdsson (KD) X   

Kristina Eriksson (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Susanne Fridh (MP) X   

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S)  X  

Matz Keijser (S)   X 

Solweig Sundblad (S)   X 

Sverre Ahlbom (S) X   

Sabina Lindberg (S) X   

Ali Kassim (S)  X  

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S)  X  

Maria Bakas (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Sven Jansson (S)  X  
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Beslutande Ja Nej Avstår 

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   

Lars Franzén (SD) X   

Tommy Henriksson (SD) X   

Anneli Apelholm (SD) X   

Peter Ring (SD) X   

Angelika Bergfelt (SD) X   

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

Runa Larsson (M), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 35 13 3 

 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Löneservice, för kännedom  
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2018/886 

Revisionsrapport - Granskning av ekonomi- och 
verksamhetsstyrning inom socialnämnden 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 2 januari 2019 överlämnat Revisionsrapport - Granskning av 
ekonomi- och verksamhetsstyrning inom socialnämnden. 

Kommunrevisionens ordförande redogör för revisionsrapporten. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunsekreteraren, för åtgärd  
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2018/887 

Revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 2 januari 2019 överlämnat Revisionsrapport - Granskning av 
intrångsskydd. 

Kommunrevisionens ordförande redogör för revisionsrapporten. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunsekreteraren, för åtgärd  
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2019/59 

Rapport rörande inspektion av överförmyndarnämnd 

Beslut 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 26  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
-          Vård- och omsorgsnämndens beslut från den 20 september 2018 paragraf 
138, Medborgarförslag - Hjärtstartare till Kryddgården, VON2018/71 

-          Kommunstyrelsens beslut från den 12 februari 2019, paragraf 46, 
Medborgarförslag - Den Gröna Parkstaden, KS2018/423 

__________  
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2019/146 

Interpellation om föreslagna besparingar  

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Wikman (NE) har den 26 februari 2019 inkommit med en interpellation om 
föreslagna besparingar, ställd till kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund 
(M). 

__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden  

Beslut 
Till nedanstående uppdrag väljs: 

Nämndeman vid Uppsala tingsrätt, till och med 31 december 2019     

        Erik Lagerholm (S) 

                                efter Sabina Lindberg (S)                            

Magnus Gabriel de la Gardies Donationsfond, till och med 31 december 2022 

Ledamot                   Elisabeth Skagerlind (C) 

                                  efter Vakant    

Andre vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, till och med den 
31 december 2019 

            Svante Forslund (L) 

  

  

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