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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 179 Ärendenummer KS2021/147 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 20 juli 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

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 kap 35 § 
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 7 juli 2021 sammanställt 
över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag (Bilaga 1 och 2). Listan 
omfattar sju motioner och 42 medborgarförslag. Tre av motionerna är äldre än ett 
år, övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller 
medborgarförslagen är sex stycken äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den 
lagstadgade tidsfristen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årets andra redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag visar på 
åtta ärenden, sex medborgarförslag och tre motioner, som inte följt den tidsfrist på 
12 månader som nämns kommunallagen.  

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). Kommunstyrelsen 
har berett ärendet och lämnat förslag till beslut den 21 juni 2021. Ärendet 
kommer åter till kommunfullmäktige i seotember.  

 Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska 
språkkunskaper (KS2020/64). Skickades till kommunstyrelsen för 
beredning den 14 april 2020.  Ärendet är berett av förvaltningen och svar 
väntas an kommunstyrelsen i september. 

 Medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen 
(KS2020/121) Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 2 mars 
2021. Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen och svar väntas 
an kommunstyrelsen i september.  

 Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen kommunhuset står på?. 
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltnignen.  

 Medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping 
och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg. Ärendet bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Medborgarförslag - Ny profilering. Ärendet bereds på 
kommunledningsförvaltninge och svar väntas under hösten  

 Medborgarförslag - Ompröva det nya parkeringssystemet. Ärendet bereds 
på samhällsbyggnadsförvaltningen och svar väntas under hösten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 
Bilaga 1: Ej besvarade medborgarförslag  
Bilaga 2: Ej besvarade motioner  
__________
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Kommunledningsförvaltningen 
Malin Kvist 
0171-62 58 73 
malin.kvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterad 20 juli 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Bakgrund 
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 7 juli 2021 sammanställt över ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag (Bilaga 1 och 2). Listan omfattar 7 
motioner och 42 medborgarförslag. Tre av motionerna är äldre än ett år, övriga 
befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är 
sex stycken äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årets andra redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag visar på 
åtta ärenden, sex medborgarförslag och tre motioner, som inte följt den tidsfrist på 
12 månader som nämns kommunallagen.  
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Nedan redogörs för status på de ärenden där tidsfristen gått ut eller går ut under 
det första halvåret 2021:  

 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). Kommunstyrelsen 
har berett ärendet och lämnat förslag till beslut den 21 juni 2021. Ärendet 
kommer åter till kommunfullmäktige i seotember.  

 Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska 
språkkunskaper (KS2020/64). Skickades till kommunstyrelsen för 
beredning den 14 april 2020.  Ärendet är berett av förvaltningen och svar 
väntas an kommunstyrelsen i september. 

 Medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen 
(KS2020/121) Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 2 mars 
2021. Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen och svar väntas 
an kommunstyrelsen i september.  

 Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen kommunhuset står på?. 
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltnignen.  

 Medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping 
och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg. Ärendet bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Medborgarförslag - Ny profilering. Ärendet bereds på 
kommunledningsförvaltninge och svar väntas under hösten  

 Medborgarförslag - Ompröva det nya parkeringssystemet. Ärendet bereds 
på samhällsbyggnadsförvaltningen och svar väntas under hösten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomisk konsekvensanalys bedöms inte vara aktuell för ärendet.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Sociala och ekonomiska konsekvensanalyser bedöms inte vara aktuella för 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-03 
Bilaga 1: Ej besvarade medborgarförslag  
Bilaga 2: Ej besvarade motioner  
 
 
 
Ulrika K Jansson  
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Enköpings kommun  
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Bilaga 1: Ej färdigbehandlade medborgarförslag (2021-07-20) 
Ärende Ärende Ärende 
Ärendenummer Registreringsdatum Ärendemening 

KS2020/64 2020-01-24 Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman 
med finska språkkunskaper 

KS2020/121 2020-02-12 Medborgarförslag - Container för invasiva arter på 
återvinningsstationen 

KS2020/468 2020-06-16 Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen 
kommunhuset står på?  

KS2020/525 2020-07-10 
Medborgarförslag - Iordningställande av gamla 
banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den 
kan fungera som cykelväg  

KS2020/548 2020-08-06 Medborgarförslag - Ny profilering  

KS2020/563 2020-08-13 Medborgarförslag - Ompröva det nya 
parkeringssystemet 

KS2020/688 2020-10-07 Medborgarförslag - Sänkt ålder för minnesgåva 

KS2020/703 2020-10-16 Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i 
offentlig miljö 

KS2020/709 2020-10-20 Medborgarförslag - Asfalt och belysning 

KS2020/722 2020-10-26 Medborgarförslag - Bygg en lekplats och bollplan i 
Bredsand NU 

KS2020/777 2020-11-17 Medborgarförslag - Belysning hundrastgården 

KS2020/826 2020-12-07 Medborgarförslag - Samma trafikregler i hela 
innerstaden efter kl 22:00 

KS2020/825 2020-12-07 Medborgarförslag - Gång/cykelbro över Hagahåle 
KS2020/841 2020-12-10 Medborgarförslag - Lekparker 
KS2020/878 2020-12-28 Medborgarförslag - Grillplatser 
KS2020/877 2020-12-28 Medborgarförslag - Fastighets användning 

KS2021/13 2021-01-11 Medborgarförslag - Skydd mot att barnen åker rakt ut 
på vägen i pulkabacken på Ängsvägen i Grillby 

KS2021/52 2021-01-21 Medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i Grillby 

KS2021/100 2021-02-04 Medborgarförslag - Texta kommunfullmäktiges 
webbsändningar 

KS2021/106 2021-02-11 Medborgarförslag - Rabatt på parkering i centrum för 
dom som är anställda hos Enköpings kommun 

KS2021/112 2021-02-14 Medborgarförslag - Se till att det finns stämpelur för 
personalen på städ! 

KS2021/139 2021-02-22 Medborgarförslag - Övergångsställe Storgatan i 
Grillby 

KS2021/138 2021-02-22 Medborgarförslag - Övergångsställe Boglösavägen 
Grillby 

KS2021/175 2021-03-01 Medborgarförslag - Farthinder Ekenkällsgatan 

KS2021/180 2021-03-02 Medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra 

KS2021/179 2021-03-02 Medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby 

KS2021/204 2021-03-15 Medborgarförslag - Farthinder/mer poliskontroller 
Boglösavägen 



KS2021/207 2021-03-15 Medborgarförslag - 30 skylt på Sörskogsvägen i 
Grillby 

KS2021/206 2021-03-15 Medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån 

KS2021/205 2021-03-15 Medborgarförslag - Farthinder vid skolgård på 
Bygatan Grillby 

KS2021/242 2021-03-29 Medborgarförslag - Utegym 

KS2021/264 2021-04-06 Medborgarförslag - Skyltning i början av 
Boglösavägen, Grillby 

KS2021/341 2021-05-05 Medborgarförslag - Anläggande av GC-väg mellan 
Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen 

KS2021/340 2021-05-05 
Medborgarförslag - Återinförande av 
övergångsställen samt sänkt hastighetsgräns i 
Enköpings tätort 

KS2021/362 2021-05-11 Medborgarförslag - Lekpark i centrum 

KS2021/388 2021-05-23 Medborgarförslag - Park med Paulina Mariadotter-
tema 

KS2021/420 2021-05-31 Medborgarförslag - Inrättandet av ett 
Veteranmonument i Enköping 

KS2021/427 2021-06-02 Medborgarförslag - Foderautomat för änderna 

KS2021/436 2021-06-04 Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela 
bredsandsområdet 

KS2021/458 2021-06-17 Medborgarförslag - Anlägg ett nytt torg vid Gustav 
Adolfs Plan som komplement till Stora Torget 

KS2021/463 2021-06-21 
Medborgarförslag - Överlåtande av grusväg/parkering 
längs med Bergsgatan från Enköpings kommun till 
EHB 

KS2021/567 2021-08-27 Medborgarförslag – Träningstrappa i Örsundsbro 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Bilaga 2: Ej färdigbehandlade motioner (2021-07-20) 
Ärende Ärende Ärende 
Ärendenummer Registreringsdatum Ärendemening 
KS2018/776 2018-11-16 Motion - Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten  
KS2020/168 2020-02-27 Motion - Inrätta en visselblåsarfunktion 
KS2020/589 2020-08-31 Motion - Aktivera plan B för Stattgropen!  
KS2020/704 2020-10-16 Motion - Folkets hus i Fjärdhundra 

KS2020/731 2020-10-27 Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning 
inom omsorgen 

KS2021/428 2021-06-02 Motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

KS2021/451 2021-06-11 Motion - Vad hände med tempot i utvecklingen av 
Statt-tomten? 
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