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Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se  

Kommunfullmäktige 

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2022-12-12 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som 
bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut, protokoll eller handlingar har inkommit:  

- Svar på medborgarförslag, Byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen, miljö- 
och byggnadsnämnden 2022-11-16, § 217 

- Svar på medborgarförslag, Boulebanor i Örsundsbro, upplevelsenämnden 
2022-11-15, § 82 

- Svar på medborgarförslag, dricksvatten vid nya skateparken, 
upplevelsenämnden 2022-11-15, § 83 

- Svar på medborgarförslag, Utegym Skolsta, upplevelsenämnden 2022-11-
15, § 84 

- Svar på medborgarförslag, förbättringar pepparotsbadet, 
upplevelsenämnden 2022-11-15, § 80 

- Svar på medborgarförslag, duschdraperier i kommunens idrottshallar, 
upplevelsenämnden 2022-11-15, § 81 

- Svar på medborgarförslag, hundrastgård i Drömparken, tekniska nämnden 
2022-11-16, § 111 

- Svar på medborgarförslag, centrumnära aktivitetspark för barn, tekniska 
nämnden 2022-11-16, § 112 

- Svar på medborgarförslag, farthinder Storgatan, tekniska nämnden 2022-
11-16, § 113 

- Svar på medborgarförslag, belysning vid återvinningstationen i Grillby, 
tekniska nämnden 2022-11-16, § 114 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2022-09-
30, vård och omsorgsnämnden 

- Svar på medborgarförslag, cykelbana mellan Enköpings och Korsbacken, 
kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 208 
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- Information från kommunstyrelsen om försenat uppdrag, bestämmelser om 
pension för förtroendevalda, 2022-11-29, § 245 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-01 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16, § 217 
Medborgarförslag, byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen, 2022-03-14 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 82 
Medborgarförslag, boulebanor i Örsundsbro, 2022-05-30 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-11-15, § 83 
Medborgarförslag, dricksvatten vid nya skateparken, 2022-06-26 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 84 
Medborgarförslag, Utegym Skolsta, 2022-08-01 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 80 
Medborgarförslag, förbättringar pepparotsbadet, 2022-04-07 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 2022-11-15, § 81 
Medborgarförslag, duschdraperier i kommunens idrottshallar, 2022-02-03 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 111 
Medborgarförslag, hundrastgård i Drömparken, 2022-04-02 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 112 
Medborgarförslag, centrumnära aktivitetspark för barn, 2021-11-24 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 113 
Medborgarförslag, farthinder Storgatan, 2022-08-17 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2022-11-16, § 114 
Medborgarförslag, belysning vid återvinningstationen i Grillby, 2021-11-24 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-11-16, § 112 
Bilaga ej verkställda beslut 2022-09-30 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 208 
Medborgarförslag, cykelbana mellan Enköpings och Korsbacken, 2021-11-29 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-11-29, § 245 

 
 



 Protokoll  93 (114)

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Paragraf 217 Diarienummer 2022-360, 2022-456 

Nynäs 4:1, Medborgarförslag – Byta namnen Ryssbo 
och Ryssbovägen 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte byta vägnamnet Ryssbovägen till 

Prinsessbovägen. För bebyggelsenamnet Ryssbo har inte kommunen 

beslutsbefogenheten utan där är det Lantmäteriet som, i kraft av nationell 

ortnamnsmyndighet, får pröva en eventuell ansökan om att byta namnet. 

Motivering av beslut 
Ortnamnsfunktionen på Lantmäteriet skriver bl.a. följande i sitt remissvar: ”Ryssbo 

redovisas idag som ett bebyggelsenamn i Lantmäteriets grundläggande geodata. 

Lantmäteriet är den enda instans som kan besluta om bebyggelsenamn för 

kartredovisning, kommunen saknar den beslutsbefogenheten. Generellt sett läggs 

inga nya namn in per automatik. En eventuell ändringsansökan av ett befintligt 

bebyggelsenamn måste därför prövas av Lantmäteriet utifrån gällande lagstiftning.” 

Kommunen kan således bara ta ställning till förslaget att byta vägnamnet 

Ryssbovägen till Prinsessbovägen. Eftersom vägnamnet har en tydlig koppling till 

bebyggelsenamnet anser namngruppen att det vore missvisande att ändra 

vägnamnet Ryssbovägen till Prinsessbovägen så länge som bebyggelsenamnet är 

Ryssbo. Namngruppens förslag till beslut blir därför att inte byta namn på 

Ryssbovägen till Prinsessbovägen. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 14 mars 2022. Förslagsställaren föreslår 

att ortnamnet Ryssbo byts till Prinsessbo och Ryssbovägen byts till 

Prinsessbovägen.  Motivet till ändringen är underförstått Rysslands krig i Ukraina. 

___________ 

Beslutet skickas till: 

 

Lantmäteriet, ortnamnskontakt@lm.se 

Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 

  



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 14 mars 2022 10:18
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Byta namnen Ryssbo och Ryssbovägen

Motivering
Att bo på Ryssbovägen i området Ryssbo känns mycket stötande.
Varför behöver nog inte förklaras. 
Övriga vägar i området har olika sädesnamn, Råg-, Korn- och
Havrevägen samt Prinsbovägen som leder till grannområdet
Prinsbo. 
I Prinsbo finns vägarna Vetevägen och Ärtvägen så
Ryssbo/Ryssbovägen känns helt ologiskt!
Jag föreslår därför att Ryssbo byts mot Prinsessbo och
Ryssbovägen byts mot Prinsessvägen. 
Det blir på så sätt också mer logisk i området. Dessutom ur ett
jämställdhetsperspektiv ett stort lyft när även prinsessan
synliggörs likt prinsen.

Bästa hälsning
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 82 Ärendenummer UPN2022/149 

Medborgarförslag  - Boulebanor i Örsundsbro 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 30 maj inkom ett medborgarförslag om att utveckla de boulebanor som finns 
på Baldersvägen i Örsundsbro. Förslagsställaren beskriver att den sarg som 
förvaltningen monterade förra året gör att det bara går att spela på två banor samt 
att bänkar och bord tar upp stor del av planen. Förslagsställaren hänvisar till att 
förvaltningen bör ha dialog med de föreningar som tränar på planen samt att det 
behövs fler banor vid träning och tävling.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv.  

Under 2023 planerar förvaltningen att anlägga en bouleanläggning på Åvallen igen, 
och har påbörjat en dialog med SPF seniorerna angående detta. I den dialogen 
kom man fram till att inte utföra några ytterligare åtgärder på Baldersvägen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 



Från:                                  "noreply@sitevision.enkoping.se" <noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat:                             Mon, 30 May 2022 09:33:27 +0100 
Till:                                     "Kommunledningsförvaltningen" 
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne:                               Inskickat formulär 
 

För- och efternamn 
 

 
Folkbokföringsadress 

 
 
Postnummer 

 
 
Postadress 

 
 
Telefonnummer 

 
 
E-postadress 

 
 
Förslag 
Mindre ombyggnad av boulebanor vid Baldersvägen i Örsundsbro 
 
Motivering 
Den befintliga grusplanen har i många år använts för träning och tävlingar i Boule. Då fanns fem banor markerade på 
grusplanen.  Förra året beslöt kommunen att att förbättra planen genom att montera den sarg som nu begränsar 
utrymmet så att spel bara kan bedrivas på två banor. Bänkar och bord upptar resterande del av grusplanen.  Bra 
ansats men mindre lyckat  genomförande som kan rättas till med enkla medel. Lämpligen i samråd de föreningar som 
vill träna på  planen.  De behöver flera banor både vid träning och tävling. 

Ärendenummer: KS2022/517 Registreringsdatum: 2022-05-31



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 83 Ärendenummer UPN2022/174 

Medborgarförslag - Dricksvatten vid nya skateparken 

Beslut 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 juni inkom ett medborgarförslag om att anlägga en vattenkran vid 
skateparken vid Pepparrotsbadet.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv. Tillgång till faciliteter är en viktig 
förutsättning för att anläggningar skall upplevas tillgängliga.  

2021 anlades skateparken på Korsängsfältet i Enköping i nära anslutning till 
Pepparrotsbadet. Sommaren 2022 anlades även en beachidrottsplan och ett 
utegym vid badet. 

Eftersom förvaltningen redan har en byggnad i nära anslutning till dessa 
anläggningar innebär det ingen större kostnad att montera en vattenutkastare. 
Förvaltningen föreslår därför att en vattenutkastare monteras på baksidan av 
Pepparrosbadet, mot beachidrottsplanen.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 



Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ärende: Inskickat formulär
Datum: den 26 juni 2022 14:18:45

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Vattenkran vid skateparken

Motivering
Nya skateparken är välbesökt men skulle bli ännu mer populär varma dagar om det fanns möjlighet att fylla på
sin vattenflaska istället för att åka hem när vattnet är slut.

mailto:Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 84 Ärendenummer UPN2022/175 

Medborgarförslag - Utegym Skolsta 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 augusti inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Skolsta 
samt att bygga en bro över Fiskviks kanal för att underlätta en naturlig 
löp/promenad-runda. 

Förslagsskrivaren beskriver att det saknas naturliga mötesplatser och platser för de 
boende i Skolsta att vara fysiskt aktiva.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv. Under de senaste två åren har 
förvaltningen byggt fem nya utegym.  

Förvaltningen har en plan för att etablera fler utegym i kommunen, bland annat i 
Skolsta.  

Förvaltningen har kontaktat förslagsskrivaren för att få en tydligare bild av hur 
promenadslingan skulle gå. Förslaget innebär två broar över Fiskvikskanal och 
anläggande av promenadstråk över två åkrar. Förvaltningen har också stämt av 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns svårigheter att anlägga den 
föreslagna promenadslingan, bland annat för att det inte är kommunal mark där 
broarna föreslås byggas och de nya promenadstråken anläggas. Det är 
också  kostsamt att bygga dessa broar då markförhållandena inte är lämpliga för 
det. Därmed föreslår upplevelseförvaltningen att delen i förslaget om att bygga en 
bro över Fiskviks kanal avslås då bland annat ekonomiska förutsättningar saknas. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 



Från:                                  "noreply@sitevision.enkoping.se" <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat:                             Mon, 1 Aug 2022 11:17:41 +0100
Till:                                     "Kommunledningsförvaltningen" 
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne:                               Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Utegym Skolsta

Motivering
Anlägga ett utegym vid Skolsta lekplats. Området byggs ut, men det fattas naturliga mötesplatser och platser för dom 
boende att vara fysiskt aktiva.

Genom att bygga ett utegym, samt att anlägga en till bro över Fiskviks kanal, kan både en löp/promenad runda och 
utegymmet bidra till området och deras invånare.

Det finns utegym i Grillby och i Löt, men att behöva åka bil för att vara fysiskt aktiv blir en onödig resa samt en 
tröskel-höjare för aktivitet.
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Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 80 Ärendenummer UPN2022/116 

Medborgarförslag - Förbättringar Pepparotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 7 april inkom ett medborgarförslag om förbättringar på Pepparrotsbadet. 
Förslagsskrivaren ger förslag på förbättringar: 
- Kontroll av bastu och gym var 30 minut av personal 
- En uppstigningspall i bastun 
- En klocka i duschrummet synlig från bastun 
- En extra stol i duschrummet alldeles utanför bastun 
 
 
 

Förvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadet öppnade 2021 och har sedan starten arbetat aktivt för att alla 
besökare skall uppleva badet tillgänligt och välkomnande. Både den psykiska och 
fysiska miljön är viktig för kundupplevelsen. 
Pepparrotsbadets personal städar gymmet en gång per dag och gör ytterligare två 
kontroller per dag. Förvaltningen bedömer att det är tillräckligt men kommer att se 
över rutinen. 
Uppstigningspall i bastun har varit trasig men detta är nu åtgärdat. Förvaltningen 
bedömer att de klockor som finns i badet är tillräckliga. Klockor finns i 
omklädningsrummet och ute i badet. En extra stol i duschrummet skulle kunna 
utgöra ett hinder ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 7 april 2022 13:11
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Förbättringar pepparotsbadet

Motivering
På grund av att jag är en flitig besökare på pepparrotsbadet,
gym och bastu. Vill jag framföra några synpunkter tillsammans
med några andra pepparrotsbadare. På gymmet ligger vikter lite
huller om buller. Vissa kväller kan det upplevas som stökigt. 
Att någon tittartill regelbundet på gymmet och bastun. Det
handlar om säkerhet tänk om någon skulle halka eller svimma,
dessutom kolla ordningen på gymmet. Det bör kunna finnas
tillräckligt med personal att kunna uträtta detta.
Uppstigningspallen i bastun är ofta borta förmodligen på
reparation, lös problemet med något som fungerar.
Förslag.
Anskaffa Klocka i duschrummet synlig från bastun.
En extra stol i duschrummet alldeles utanför bastun.
Fungerande uppstigningspall i bastun.
Kontroll av personal i bastu, gym var 30min. 
 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 81 Ärendenummer UPN2022/89 

Medborgarförslag - Duschdraperier i kommunens 
idrottshallar 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 3 februari 2022 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp duschdraperier i 
samtliga idrottshallars duschutrymmen. Förslagsställaren pekar på paragraf 16 i 
barnkonventionen – Barn har rätt till ett privatliv – och förklarar att det är en 
kränkning mot barns privatliv och integritet att behöva duscha framför andra utan 
att ha möjlighet att skyla sig. Förslagsställaren menar att duschandet efter 
idrottslektionen blir ett orosmoment för vissa elever och att det påverkar elevernas 
vilja och motivation att delta i skolans idrottsundervisning. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelsenämnden har som uppgift att, med särskilt fokus på barn och 
ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande 
och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet. Kommunens 
gymnastiksalar och idrottshallar nyttjas både av elever och av barn och unga som 
deltar i föreningslivet. Upplevelseförvaltningen ansvarar för driften av 
idrottshallarna runt om i kommunen. Kommunens skolor är hyresgäster i 
idrottshallarna och det är respektive skola som ansvarar för att anskaffa och 
underhålla önskemål från verksamheten. Förvaltningen har därför haft en dialog 
med utbildningsförvaltningen. Båda förvaltningarna ser att behovet av att duscha i 
enskildhet finns och att det är ett viktigt perspektiv som lyfts fram. Dock anser inte 
förvaltningarna att det är ett bra alternativ att sätta upp duschdraperier, då detta 
testats flera gånger utan framgång, då duschdraperierna dras ner. Idag går det att 
duscha enskilt i några av de nya idrottshallarna som byggts, där det finns dusch på 
(RWC) rullstols-WC. Den långsiktiga ambitionen är att möjligheten att duscha 
enskilt skall kunna tillgodoses i alla idrottsanläggningar. Detta är något som 
kommer att beaktas när kommunen bygger och renoverar idrottsanläggningar. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 3 februari 2022 20:26
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Duschdraperier i kommunens idrottshallar

Motivering
I Sverige råder skolplikt och idrotten är en viktig del av
undervisningen, såväl som för varje enskild elevs utveckling,
dels motoriska men även för ett långsiktigt hälsoperspektiv. 
Efter idrottslektionen duschar eleverna. Det finns många barn,
däribland min egen dotter, som vittnar om denna dusch som ett
orosmoment. Att duscha naken inför andra utan möjlighet att
skyla sig är en inskränkning i barnens privatliv och
integritet. I barnkonventionens 16 kapitel står att barn har
rätt till privatliv, och jag anser att tvingas duscha naken
inför andra elever utan möjlighet att göra det på ett sätt som
skyddar barnets integritet bryter mot barnkonventionen. Därför
anser jag att kommunen skyndsamt bör sätta upp duschdraperier i
idrotthallarnas dushutrymmen. Att må dåligt över duschen
efteråt ska inte inverka på elevernas vilja och motivation att
delta i skolans idrottsundervisning.
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Paragraf 111 Ärendenummer TF2022/501 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i 
Drömparken 

Beslut 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i april 2022 tagit emot ett medborgarförslag om en 
hundrastgård i Drömparken, se bilaga. Enligt förslagsställaren skulle det vara 
positivt för många hundägare som inte kan ta sig så långt om det fanns en 
inhägnad rastplats för hundar nära centrum. Drömparken som är ett etablerat 
parkområde har redan bra vägar med belysning och toalett, vilket är något som 
skulle underlätta särskilt för den äldre gruppen bland hundägare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Drömparken är ett av våra största besöksmål och den mest besökta av Enköpings 
parker. Åpromenaden med våra uppskattade idéträdgårdar är också en viktig 
målpunkt för såväl enköpingsbor som besökare. Förvaltningen gör bedömningen 
att det inte är lämpligt med en inhägnad rastplats för hundar i Drömparken eller 
parkstråket längs ån. Det skulle få en stor negativ påverkan på platsen och dess 
upplevelsevärden.  

Hundrastgårdar ska vara en mötesplats för både hundar och hundägare. För att 
skapa en god fysisk tillgänglighet för alla, oberoende rörelseförmåga, behövs ett 
grundutförande med slussgrindar, sittplatser med armstöd och en hårdgjord 
entréyta. En tydlig erfarenhet bland kommuner runt om i landet är att det krävs att 
rastgårdar är tilltagna i storlek för att vara funktionellt attraktiva för så många 
hundägare som möjligt och för att skapa en hållbar skötselsituation. Som riktlinje 
bör en hundrastgård vara minst 1000 kvm. I Drömparken eller parkstråket längs 
Enköpingsån finns inte de ytorna. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/310. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 2 april 2022 12:09 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
hundrastgård i Drömparken 

Motivering 
Till: Kommunfullmäktige Enköpings kommun Enköping 2/4-22 

Medborgarförslag:  Inhägnat hundområde längs drömparken. 
Vi är många hundägare, (ca 6 000 registrerade hundar totalt i kommunen), som bor i de centralare 
delarna av Enköping.  Vi är hänvisade till de fantastiska parkområden som bjuds både oss och 
hitresta. Vi hundägare saknar dock en inhägnad rastplats för hundarna samt ett par bänkar för 
hussar och mattar att sitta ner och där kanske föra dagens enda sociala samtal.  
Förebygga ensamhet: Med stigande ålder, hos Enköpings kommuns innevånare, finns en ökad risk för 
ensamhet. Många är de rapporter som styrker det välgörande ett litet djur är för oss människor och 
särskilt vid ensamhet.  
Tillmötesgå olika tillkommakortanden:  Jag blir särskilt glad över att se hur många äldre, 
kärleksfullt småpratar med sin lilla vän under promenaden. Hunden är tvingad att gå i koppel i 
husse eller mattes takt. Möjligheten till lite spring och bus finns inte. För att inte tala om 
trasslet som blir när kopplet snurrar in sig i rullatorn. Hundparken vid reningsverket fyller sin 
funktion väl, men läget är inte särskilt tillgängligt eller trevligt. Handen på hjärtat – jag 
skulle inte vara trygg med att min mormor tog sig fram till den rastplatsen. Den är avsides och 
promenaden dit är genom ett folktomt industriområde. 
Varför i Drömparken: Många av oss har inte tillgång till bil eller möjligheten att röra oss i skog 
och mark, av olika anledningar.  Drömparken är nära, med bra vägar. Även med rullator eller 
rullstol är området tillgängligt och dessutom upplyst. Det är ett redan etablerat parkområde med 
tillgång till toalett för oss tvåbenta. I parken är många människor i rörelse som flanörer, på 
cykel, barnfamiljer på upptäcktspromenad, dagisgrupper m.m. I Drömparken ser jag också nyttan av 
en inhägnad plats, där även förbipasserande kan glädjas åt ystra glada hundar, på önskat avstånd.  
Förslag:  tema -hund i en av de fickparker med information om djurhållning, olika raser m.m. En av 
de större grönytorna skulle inhägnas för att fungera som rastplats och mötesplats för hundar och 
hundägare. Varför inte utveckla med ett ”hundfik. ” om ytan tillåter. 
Kostnader och skötsel:  Redan tillgängligt. Prioritera. 
Jag Skriver detta på uppdrag av fler hundägares önskemål. Vi är övertygade om att kommunen ser 
nyttan av en inhägnad rastplats i Drömparken. 
För Drömparksrastarna  
Enköping 2/4-22 
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Paragraf 112 Ärendenummer TF2022/508 

Svar på medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark 
för barn 

Beslut 
Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att förlägga 
en aktivitetspark på tomten där det gamla kommunhuset stod, se bilaga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förslaget om en aktivitetspark är intressant och förvaltningen tar gärna med sig 
idéerna i utvecklingen av våra lek- och aktivitetsytor på allmän plats. Orsaken till att 
vi inte kan förlägga en aktivitetspark på den gamla kommunhustomten är att den är 
detaljplanelagd som kvartersmark med bestämmelsen kontor. Det betyder att 
marken är avsedd för den användningen. Kommunen har ännu inte bestämt vad 
gamla kommunhustomten ska användas till. Därför är en ändring i detaljplanen inte 
aktuellt i dagsläget. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/832. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 24 november 2021 10:14 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Centrumnära aktivitetspark för barn 

Motivering 
Läste i E-P om förslag till lekpark i centrum och att det fn inte finns någon användbar yta.  

Skulle vilja föreslå att en aktivitetspark förläggs där det nuvarande kommunhuset står. Nära 
centrum, nära Drömparken, nära bio och bibliotek och nära till olika matställen. Stor parkering i 
anslutning.  

En aktivitetspark för sommaraktiviteter, kanske en mindre utomhusscen för olika evenemang för 
barn. En mindre isrink på vintern.  
Poesiparken i Västerås är ett gott exempel.  

Med vänlig hälsning,  
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Paragraf 113 Ärendenummer TF2022/984 

Svar på medborgarförslag - Farthinder Storgatan 

Beslut 
Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 
att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Storgatan i Grillby ansvarar Trafikverket för. Förvaltningen kommer att skicka 
medborgarförslaget till Trafikverket i samband med detta beslut i tekniska 
nämnden.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/681. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 
att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 
att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



Från:                                  "noreply@sitevision.enkoping.se" <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat:                             Wed, 17 Aug 2022 17:37:46 +0100
Till:                                     "Kommunledningsförvaltningen" 
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne:                               Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Farthinder

Motivering
Hej!
Då jag anser att trafiken går alldeles för fort på Storgatan,från tempo till skolan, vore det bra med nånting som 
hindrar farten. Eftersom många rör sig efter den vägen är jag övertygad om att det kommer hända en olycka när som 
helst. Vore bra om ni tittade på det.
mvh 
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Paragraf 114 Ärendenummer TF2022/233 

Svar på medborgarförslag - Belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby 

Beslut 
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att förbättra 
belysningen vid återvinningsstationen i Grillby, se bilaga. Förslagsställaren 
upplever att det är en otrygg plats när det är mörkt under eftermiddagar och 
kvällar. Med bättre belysning skulle en del skadegörelse kunna undvikas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslaget med belysning är bra och att det kan leda till 
en ökad trygghet i området. 

Förvaltningens uppskattar att en stolpe med två stycken armaturer ska vara 
tillräckligt för att lysa upp platsen. Kostnad för detta beräknas till 22 300 kronor. 

Kommunen har samverkansavtal med Förpackningsinsamlingen, FTI, för 
återvinningstationer på kommunal mark. De är enbart positiva till om kommunen 
har möjlighet att sätta upp belysning för att öka tillgänglighet och trygghet på 
platsen. Förvaltningen och FTI kommer att dela på kostnaden. Belysningen 
beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2023. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/835. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby.  

__________ 
 
Kopia till: 
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Paragraf 112 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-09-30 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom tre månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 juni 2022 och som inte 
verkställts senast 30 september 2022. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 2 november 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 38 beslut enligt 
SoL. Tre av dessa avser avbrott i verkställighet. I skrivelsen redovisas även 57 
beslut enligt LSS. 25 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige Bilaga 1
Beslut fattade tom 220630, som inte är verkställda innan 220930

Ant Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats Verkställt
1 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908,220927 Hemtj 81,55 t/m
2 M 121116 SoL Sysselsättning Vilande from 201106, inget avbrott i vsh gjord, men ant om frånvaro Bostöd 23,49 t/m
3 M 210222 SoL Boende Tackat nej 210308, 220127 Avlösare 20 tim/månad + Larm
4 M 210301 SoL Boende Tackat nej 210308, 220203 Ht 13,50 t/m+larm
5 K 210304 SoL Kontaktperson Inte vst Hemtj 57,12 t/m
6 K 210610 SoL Boende Tackat nej 220119 Utomkommunare
7 K 210611 SoL Boende Tackat nej 220119 Ht 152,16 t/m + larm
8 K 210720 SoL Boende Tackat nej 211207 Utomkommunare
9 K 210810 SoL Boende Var vid rapporten erbjuden just då, har nu tackat nej 220119 Ht 17,19 t/m+larm
10 M 210829 SoL Boende Tackat nej 210908, 220203 Ht 20,56 t/m+larm
11 K 210909 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 14,15 t/m+larm
12 M 211028 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 18,57 t/m+larm
13 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220311 Ht 80,28 t/m+larm
14 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220217 Ht 17,41 t/m+larm
15 K 211129 SoL Boende Tackat nej 220406 Ht 69,17 t/m+larm
16 M 220121 SoL Boende Tackat nej 220505 Tackat ja till lgh som inte är klar
17 K 220124 SoL Boende Tackat nej 220505 Tackat ja till lgh som inte är klar
18 K 220131 SoL Boende Tackat nej 220505 Utomkommunare
19 K 220221 SoL Boende Tackat nej 220518 Ht 40,57 t/m
20 K 220225 SoL Boende Tackat nej 220414 Verkställt 220824

21 K 220304 SoL Boende Tackat nej 220307 Ht 115,28 t/m + Larm
22 K 220314 SoL Boende Tackat nej 220525,  220727 Ht 82,38 t/m + Larm
23 K 220317 SoL Boende Tackat nej 220512 Utomkommunare
24 M 220131 SoL Psykiatriboende Korttidsvistelse Verkställt köpt plats 221011

25 M 220328 SoL Psykiatriboende Sysselsättning
26 M 200514 SoL Sysselsättning Avbrott 220704
27 K 181005 SoL Sysselsättning Avbrott 220210 Bostöd 11,11 t/m
28 K 220502 SoL Sysselsättning Avbrott 220221
29 K 220412 SoL Boende Tackat nej 220420 Växelvård
30 M 220425 SoL Boende Tackat nej 220613 Ht 65,40 t/m + Larm
31 K 220523 SoL Boende Ht 66,45 t/m + Larm
32 K 220530 SoL Boende Ht 148,40 t/m + Larm
33 M 220602 SoL Boende Tackat nej 220603,220708 Korttidsvistelse
34 K 220603 SoL Boende Tackat nej 220607 Korttidsvistelse
35 K 220630 SoL Boende
36 K 220630 SoL Boende Tackat nej 220727, Tackat ja till lgh som inte är klar Ht 14,26 t/m + Larm
37 M 220407 SoL Kontaktperson Inte vst Ht 47,38 t/m + Larm
38 K 220520 SoL Psykiatriboende



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige Bilaga 2
Beslut fattade tom 220630 som inte är verkställda innan 220930

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats Verkställt
1 K 170915 Sä boende Nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 Sä boende Nej 191029,200610 Avlösare,Ledsagare,KP, DV,Korttidsvistelse
3 M 110321 Daglig verksamhet Avbrott 180404 LSS bo, Kontaktperson
4 K 140417 Daglig verksamhet Avbrott 180226 Ingen annan insats
5 K 200122 Daglig verksamhet Säbo
6 M 140916 Daglig verksamhet Avbrott 200706
7 M 140407 Daglig verksamhet Avbrott 200812 LASS
8 M 200110 Daglig verksamhet Avbrott 210101 Säbo
9 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
10 K 210408 Daglig verksamhet Bo stöd 10,50 t/m
11 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601 KP, Boendestöd 9,45 t/m
12 M 120227 Daglig verksamhet Avbrott 210601 Bo stöd 2,10 t/m
13 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401 Ingen annan insats
14 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630 Ingen annan insats
15 M 201101 Korttidsvistelse Korttidstillsyn
16 K 200207 Daglig verksamhet Avbrott 210906 Ingen annan insats
17 K 201001 Kontaktperson Avbrott 210930 DV + Korttidsvistelse
18 K 210607 Sä boende Förhandsbesked
19 M 210504 Sä boende Ingen annan insats
20 M 211014 Daglig verksamhet Kontaktperson Avslutat på egen begäran 220826
21 M 201223 Kontaktperson Särskilt boende, Daglig verksamhet
22 K 211026 Sä boende
23 M 220128 Daglig verksamhet Får ev privat anställning, uppf. Efter sommaren
24 K 220221 Daglig verksamhet Behöver bussträna innan upptart kan göras
25 K 220225 Daglig verksamhet Vill avvakta insats och invänta ev färdtjänst
26 M 220319 Daglig verksamhet Möten och studiebesök pågår
27 M 220323 Daglig verksamhet Vill själv avvakta uppstart till efter sommaren
28 M 211230 Avlösarservice i hemmet Avbrott 211230
29 K 151203 Kontaktperson Avbrott 220301 Korttidsvistelse, korttidtillsyn
30 M 210201 Kontaktperson Avbrott 220228
31 M 220128 Kontaktperson Avbrott 220602
32 K 210803 Kontaktperson Avbrott 220504
33 K 200526 Kontaktperson Avbrott 220430
34 M 200409 Kontaktperson Avbrott 220331
35 M 220418 Daglig verksamhet
36 K 220425 Daglig verksamhet Bostöd 8,40 t/m
37 M 220504 Daglig verksamhet Korttidsvistelse
38 M 220606 Daglig verksamhet Säbo som inte är vst
39 M 220617 Daglig verksamhet
40 K 210713 Daglig verksamhet Kontaktperson, Bo stöd 4,20 t/m



41 K 200312 Daglig verksamhet Avbrott 210915 Kontaktperson, Bo stöd 4,20 t/m
42 M 200804 Daglig verksamhet Avbrott 220310
43 M 211116 Daglig verksamhet
44 K 200312 Daglig verksamhet Avbrott 220421
45 K 220620 Daglig verksamhet
46 M 201207 Daglig verksamhet Avbrott 220405 Säbo
47 K 200615 Daglig verksamhet Avbrott 220414 Pers ass, Säbo beslut som är avbrutet
48 M 220510 Sä boende Korttidsvistelse, Avlösarservice, Daglig verksamhet
49 K 220519 Sä boende
50 M 220531 Sä boende Daglig verksamhet
51 M 220608 Sä boende Daglig verksamhet
52 M 220608 Sä boende Daglig verksamhet
53 K 220513 Ledsagarservice Avlösarservice
54 M 220502 Ledsagarservice
55 M 220512 Ledsagarservice Avlösarservice
56 K 220428 Sä boende Daglig verksahet, Kontaktperson
57 K 220616 Avlösarservice i hemmet Avbrott 220616 Korttidsvistelse
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Paragraf 208 Ärendenummer KS2021/861 

Svar på medborgarförslag - Cykelbana mellan 
Enköping och Korsbacken  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. medborgarförslaget intentioner bifalls, 
 

2. plan-, mark- och exploateringsutskott får i uppdrag att lyfta in behovet av 
gång- och cykelväg längs väg 558 till genomförandet av länsplan för 
regional transportinfrastruktur, in enlighet med detta svar.  

Sammanfattning 
I november 2021 inkom ett medborgaförslag om en ny cykelväg mellan  
Korsbacken, strax väster om Torstuna, och Enköpings stad. Förslagsställarens 
motivering är att det skulle göra det ”lättare, säkrare och mer miljövänligt att ta sig 
till och från Enköping. Kollektivtrafiken i stråket är begränsat och det skulle på så 
sätt underlätta för barn, unga och personer utan bil att ändå ha en mer grön 
livsstil.” 

Ambitionen i medborgarförslaget går i linje med Enköpings kommuns beslutade 
och prioriterade klimat- och hållbarhetsambition. Att underlätta för fler att använda 
hållbara transportmedel som gång och cykel och kollektivtrafik är viktigt ur flera 
hållbarhetsaspekter. Det minskar koldioxiduppsläpp och minskar trängsel och 
slitage på vägar och offentliga ytor. Därutöver är det inte alla som har tillgång till 
egen bil så de hållbara transportsätten bidrar till mer jämställda möjligheter att 
transportera sig. 

Samtidigt har Enköpings kommun en stor landsbygd sett ur ett geografiskt 
perspektiv och en stor landsbygdsbefolkning. Att åka buss eller gå och cykla är inte 
ett alternativ på alla platser och för alla invånare, det behöver vi respektera och 
hantera.  

Den föreslagna sträckan av väg 558 är 14 kilometer vilket får anses relativt långt 
för dagliga transporter med cykel. Samtidigt är sträckan välbefolkad och behovet 
att cykla mellan olika målpunkter längs sträckan kan säkerligen finnas. 

Kommunen har inte ensam rådighet över att anlägga nya cykelvägar längs det 
statliga vägnätet. För det finns en regional beslutad process och delfinansiering via 
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Region Uppsalas Länsplan för regional transportinfrastruktur. Enköpings kommun 
rapporterar årligen in behov av åtgärder till regionen vilka sedan hanteras i den 
genomförandeplan som tas fram och beslutas på regional nivå. Blir ett 
cykelvägsprojekt beviljat medel ur länsplanen krävs en medfinansiering från 
kommunen. 

Den nu aktuella sträckan för ny gång- och cykelväg ligger inte med i de, från 
Enköpings kommuns sida, prioriterade projekten. Kommunen har valt att istället 
fokusera på sträckor som binder samman de större kransorterna med varandra, 
kransorter med Enköpings stad, kollektivtrafiknoder eller andra viktiga service- och 
rekreationsmålpunkter. 

Däremot planeras sträckan att under 2023/2024 pekas ut som en del av en 
turismcykelled. Det innebär att fler turister kommer att cykla sträckan för att 
upptäcka Fjärdhundraland. Konkret innebär det att marknadsföring och viss 
skyltning kommer ske. I förlängningen kan dock detta leda till ett ökat behov av att 
höja trafiksäkerhet för cyklister längs vissa sträckor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-11-10, § 105 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-13 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 8 
Medborgarförslag, 2021-11-29 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd 
 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 29 november 2021 18:02
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Cykelbana mellan Enköping och Korsbacken

Motivering
För att på ett lättare, säkrare och mer miljövänligt sätt kunna
ta sig in till stan. Då kollektivtrafiken är begränsad hade det
underlättat för både barn, unga och personer utan bil att ta
sig in och möjliggöra en mer grön livsstil för boende längs
vägen.
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Paragraf 245 Ärendenummer KS2022/894 

Information om försenat uppdrag - bestämmelser om 
pension för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunfullmäktige om att uppdraget att 
ta fram förslag till bestämmer om pension till förtroendevalda är försenat och 
kommer redovisas under 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022, § 94 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till bestämmelser om pension för förtroendevalda 
samt att det uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 12 december 2022. 

Uppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen behöver ytterligare 
beredning. Därför kommer kommunstyrelsen inte hinna presentera ett förslag till 
bestämmelser om pension till förtroendevalda innan satt tidsgräns. Arbetet med 
uppdraget kommer att prioriteras under december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-06-13, § 94 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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