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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 16 maj 
2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma till kommunfullmäktige till dels för 
kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Svar på medborgarförslag – Bygg padelbanor på gamla tennisbanor, 
Upplevelsenämnden, 2021-06-15, § 58 

- Svar på medborgarförslag – Förbättra belysningen och minska antalet 
halkolyckor, Tekniska nämnden, 2022-04-20, § 43 

- Svar på medborgarförslag - Räcken i rehab, Pepparotsbadet, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 26 

- Svar på medborgarförslag – Utegym, Upplevelsenämnden, 2022-11-16, § 
98 

- Svar på medborgarförslag – Träningstrappa vid elljusspåret i Örsundsbro, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 25 

- Svar på medborgarförslag – Sidostänger i rehabssängen, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 27 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2021-12-
31, Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 23 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunfullmäktige 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälningsärende är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun som bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Rapport om beslut som inte verkställs enligt 4 paragrafen SoL, kvartal ett 
2022, socialnämnden, 2022-05-17, § 78. 

- Svar på medborgarförslag – Kontaktperson för nyanlända. Beslutat av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-05-18, § 91. 

- Svar på medborgarförslag – Veteranmonument. Beslutat av 
upplevelsenämnden 2022-05-17, § 37. 

- Svar på medborgarförslag – Inrättande av ett Veteranmonument i 
Enköping. Beslutat av upplevelsenämnden 2022-05-17, § 38.  

- Information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.  
- Svar på medborgarförslag – Övergångsställen Salavägen. Beslutat av 

tekniska nämnden 2022-05-18, § 54. 
- Svar på medborgarförslag – Mindre grus/sand på gc-vägar och trottoarer. 

Beslutat av tekniska nämnden 2022-05-18, § 55 
- Svar på medborgarförslag – Begränsad tomgångskörning. Beslutat av 

tekniska nämnden 2022-05-18, § 56.  
- Anmälan av ej verkställda beslut om SoL och LSS till och med 2022-03-31, 

vård- och omsorgsnämnden, 2022-05-18, § 60 
- Svar på medborgarförslag – vad gör vi med platsen kommunhuset står på? 

Beslutat av kommunstyrelsen 2022-05-24, § 107.  
- Svar på medborgarförslag – vad gör vi med platsen kommunhuset står på? 

Beslutat av kommunstyrelsen 2022-05-24, § 108. 
- Svar på medborgarförslag – ny profilering. Beslutat av kommunstyrelsen 

2022-05-24, § 109.   
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Paragraf 78 Ärendenummer SN2022/53 

Rapport om beslut som inte verkställs enligt 4 
paragrafen SoL, kvartal ett 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avge denna rapport till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader. 
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet. 
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala 
en särskild avgift. 

Aktuellt per första kvartal 2022 
Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera. 
De 8 beslut som rapporterades som ej verkställda under föregående period är nu 
verkställda och rapporterade till IVO. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Kungsgatan 69 C  0171-62 50 00  33 04 17-7  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  socialforvaltning@enkoping.se 

 

Socialförvaltningen 
Camilla Johansson 
0171 – 62 55 06 
Camilla.johansson@enkoping.se 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen 
och rapportering enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen för första 
kvartalet 2022. 

 

Socialnämnden föreslås besluta 

Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Bakgrund 

Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader. 

Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala 
en särskild avgift. 

 

Aktuellt per första kvartal 2022 

Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera.  

 

Camilla Johansson  Elin Thisner                       
Avdelningschef  Avdelningschef 
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Paragraf 91 Ärendenummer UAN2021/854 

Svar på Medborgarförslag - Kontaktperson för 
nyanlända 

Beslut 
1. Medborgarförslaget anses besvarat 
2. Förslaget tas vidare i det fortsatta utvecklandet av kommunens 
integrationsverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Den 20 september 2021 överlämnades ett medborgarförslag om kontaktperson för 
nyanlända över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från 
kommunfullmäktige. Av medborgarförslaget framkommer följande:  
 
För att underlätta integrationen för nyanlända vill jag föreslå att det skapas en 
möjlighet för boende i Enköpings kommun att anmäla sig att bli frivillig 
kontaktperson till nyanlända. Idag finns, så vitt jag kan hitta när jag söker, endast 
möjlighet att bli det för barn som redan hamnat snett. Det jag efterlyser är 
möjligheten att träffa både vuxna och barn i ett tidigare skede för att förebygga 
problem och ge dessa människor möjlighet att prata svenska med någon och få en 
väg in i samhället. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget men konstaterar 
att det i nuläget inte finns någon inom kommunen som arbetar med sådana typer 
av uppdrag. Flera delar av kommunen arbetar på olika sätt med integration av 
nyanlända. Till exempel ansvarar integrationsenheten, som är en del av 
utbildningsförvaltningen, för mottagande och bosättning av de nyanlända som har 
blivit anvisade till kommunen av Länsstyrelsen. Det uppdraget inkluderar dock inte 
i nuläget den typ av bredare integrationsuppdrag som medborgarförslaget 
beskriver. Eftersom det inte finns en tydlig mottagare av förslaget inom kommunen 
föreslår därför utbildningsförvaltningen att förslaget tas med i de fortsatta 
dialogerna om kommunens integrationsarbete. 

Tillsvidare kan man som privatperson vända sig till en av flertalet föreningar och 
förbund som på olika sätt arbetar med inkludering av nyanlända. Till exempel finns 
Studieförbundet vuxenskolan som anordnat språkcafé på kommunens bibliotek 
och RF Sisu som arbetar med Svenska från dag ett och försöker skapa olika typer 
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av aktiviteter. Flera av studieförbunden anordnar också olika aktiviteter för att 
inkludera nyanlända. De studieförbund som har verksamhet i Enköping finns 
listade på kommunens webbplats här: https://enkoping.se/underwebbar/forening-i-
enkoping/stod-och-kunskap/studieforbund.html 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25 
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 20 september 2021, 
paragraf 107 
Bilaga 02 – Medborgarförslag om kontaktperson för nyanlända 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Medborgarförslaget anses besvarat  
2. Förslaget tas vidare i de fortsatta diskussionerna kring kommunens 
integrationsarbete 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 
maj 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Medborgarförslaget anses besvarat 
2. Förslaget tas vidare i det fortsatta utvecklandet av kommunens 
integrationsverksamhet. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom (ks.dia@enkoping.se ) 

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 37 Ärendenummer UPN2022/63 

Medborgarförslag - Veteranmonument 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen 
att inleda samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
tillsammans ta fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, 
med en grönskande inramning. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Två medborgarförslag har inkommit om etableringen av ett veteranmonument i 
kommunen. Båda förslagsställarna hänvisar till att Enköping har en lång 
försvarshistoria och 
att många enköpingsbor har deltagit i fredsbevarande insatser i olika delar 
av världen. Regementets närvaro i staden nämns också som en avgörande faktor i 
frågan. I ett av förslagen nämns två tänkbara placeringar av ett sådant monument: 
Stora torget och Drömparken. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser inte att uppdraget omfattas inom det nuvarande 
konstuppdraget. Upplevelseförvaltningen har i beredningen av ärendet varit i 
kontakt med 
ledningsregementet, som förklarat att det inte är försvarsmaktens uppdrag, men att 
de eventuellt kan vara behjälpliga om någon annan aktör initierar ett sådant 
projekt.  

Förvaltningen anser att två föreslagna platserna är olämpliga för 
särskilda monument eller minnesmärken. Drömparken har redan konstverk som 
är utvalda att harmoniera med landskapsarkitektur och planteringar. Parken är 
välbekant över hela landet och ett av kommunens mest attraktiva besöksmål. Stora 
torget måste per definition ha flera syften och bereda plats för handel och olika 
typer av evenemang. Möjligen kan minnesceremonier vara ett. 
Upplevelseförvaltningen sympatiserar med idén att kunna samlas på en plats och 
minnas veteranernas insats, men ser inte att ett monument eller minnesplats är 
den enda tänkbara platsen för en sådan handling. I kommunen 
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finns platser där människor kan samlas för sammankomster, utan att de 
är avsedda för något enskilt syfte. Vissa andra kommuner har bytt namn på platser 
så att dessa har kunnat fungera som en minnesplats. Exempelvis finns Uppsalas 
veteranpark med grönytor och sittplatser. En sådan förändring skulle inte heller 
hanteras under upplevelsenämnden. 
Detta ärende har handlagts tillsammans med UPN 2022/62. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning om möjligheten att 
inrätta ett veteranmonument. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremiss av ärendet och uppdrar åt förvaltningen att inleda 
samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans ta 
fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, med en 
grönskande inramning. 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
Lars Wistedt (SD) yrkar på återremiss med följande tillägg:  

· Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika alternativ för ett monuments 
eller liknande minnesmärkes uppförande och placering 
 

· Att Sveriges Veteranförbund samt Försvarsmakten samt förslagsställarna 
involveras och får ett avgörande inflytande på monumentets/ 
minnesmärkets utformning 
 

· Att monumentets/ minnesmärkets placering blir centralt och harmonierar 
med omgivningen, gärna med en grön och blomstrande inramning 
 

· Att det i monumentets utformning och gestaltning även ägnas 
uppmärksamhet åt de generationer av soldater som under århundraden 
tjänat i våra väpnade styrkor och bidragit till att Sverige idag är ett fritt, 
demokratiskt och oberoende land 

Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Maríe Karlström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. 
1. Förvaltningens förslag om att avslå medborgarförslaget. 
2. Ordförandens förslag om att återremittera ärendet. 
3. Lars Wistedts (SD) förslag om att återremittera ärendet med uppdrag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot sitt egna 
förslag om återremiss. 
 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 

Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer ordförandens förslag mot Lars 
Wistedts förslag om återremiss med uppdrag. 
 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

__________ 
 
Kopia till: 
förslagsställaren 
kommunfullmäktige 
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Paragraf 38 Ärendenummer UPN2022/62 

Medborgarförslag - Inrättande av ett Veteranmonument 
i Enköping 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen 
att inleda samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
tillsammans ta fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, 
med en grönskande inramning. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Två medborgarförslag har inkommit om etableringen av ett veteranmonument i 
kommunen. Båda förslagsställarna hänvisar till att Enköping har en lång 
försvarshistoria och 
att många enköpingsbor har deltagit i fredsbevarande insatser i olika delar 
av världen. Regementets närvaro i staden nämns också som en avgörande faktor 
i frågan. 
I ett av förslagen nämns två tänkbara placeringar av ett sådant monument: 
Stora torget och Drömparken. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser inte att uppdraget omfattas inom det nuvarande 
konstuppdraget. Upplevelseförvaltningen har i beredningen av ärendet varit i 
kontakt med ledningsregementet, som förklarat att det inte är försvarsmaktens 
uppdrag, men att de eventuellt kan vara behjälpliga om någon annan aktör initierar 
ett 
sådant projekt.  
Förvaltningen anser att två föreslagna platserna är olämpliga för 
särskilda monument eller minnesmärken. Drömparken har redan konstverk som 
är utvalda att harmoniera med landskapsarkitektur och planteringar. Parken 
är välbekant över hela landet och ett av kommunens mest attraktiva besöksmål. 

Stora torget måste per definition ha flera syften och bereda plats för handel och 
olika typer av evenemang. Möjligen kan minnesceremonier vara ett. 
Upplevelseförvaltningen sympatiserar med idén att kunna samlas på en plats och 
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minnas veteranernas insats, men ser inte att ett monument eller 
minnesplats är den enda tänkbara platsen för en sådan handling. I 
kommunen finns platser där människor kan samlas för sammankomster, utan att 
de är 
avsedda för något enskilt syfte. Vissa andra kommuner har bytt namn på platser så 
att dessa har kunnat fungera som en minnesplats. Exempelvis finns Uppsalas 
veteranpark med grönytor och sittplatser. En sådan förändring skulle inte heller 
hanteras under upplevelsenämnden. 
Detta ärende har handlagts tillsammans med UPN 2022/63. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning om möjligheten att 
inrätta ett veteranmonument. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremiss av ärendet och uppdrar åt förvaltningen att inleda 
samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans ta 
fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, med en 
grönskande inramning. 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
Lars Wistedt (SD) yrkar på återremiss med följande tillägg:  

· Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika alternativ för ett monuments 
eller liknande minnesmärkes uppförande och placering 
 

· Att Sveriges Veteranförbund samt Försvarsmakten samt förslagsställarna 
involveras och får ett avgörande inflytande på monumentets/ 
minnesmärkets utformning 
 

· Att monumentets/ minnesmärkets placering blir centralt och harmonierar 
med omgivningen, gärna med en grön och blomstrande inramning 
 

· Att det i monumentets utformning och gestaltning även ägnas 
uppmärksamhet åt de generationer av soldater som under århundraden 
tjänat i våra väpnade styrkor och bidragit till att Sverige idag är ett fritt, 
demokratiskt och oberoende land 
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Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Maríe Karlström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. 
1. Förvaltningens förslag om att avslå medborgarförslaget. 
2. Ordförandens förslag om att återremittera ärendet. 
3. Lars Wistedts (SD) förslag om att återremittera ärendet med uppdrag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot sitt egna 
förslag om återremiss. 
 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 

Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer ordförandens förslag mot Lars 
Wistedts förslag om återremiss med uppdrag. 
 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
förslagsställaren 
kommunfullmäktige 
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Postadress:751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala

Kommunerna i Uppsala län
Kommunfullmäktige tillhanda

För kännedom till nämnd med
ansvar för tobakstullsyn

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti
Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas 
beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen 
att följa nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den 
nya lagen kan kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om 
riksdagen beslutar att införa den nya lagen behöver kommunen vidta ett 
antal åtgärder vilka gås igenom nedan. Observera att det kan finnas fler 
åtgärder som behöver vid-tas. Kommunen bör redan nu ta del av 
informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid 
till lagens förväntade ikraftträdande. 

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria 
nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att 
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få 
säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig 
om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas 
ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet 
mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotin-produkter till den som inte 
har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur 
förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 
hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas 
även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.  
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot 
beroende-framkallande produkter. 

Kommunen blir tillsynsmyndighet 
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för 
tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala 
tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och 
råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan 
tillsynsmyndigheter och andra. 

Information 

Datum
2022-05-13 

 

Ärendebeteckning 
705-3745-2022
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Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med 
anledning av den nya lagen: 

• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för 
att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva till-syn över 
dessa.

•De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinpro-
dukter kan behöva delegation för detta. 

•Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja 
tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljnings-
ställen ni redan vet säljer sådana produkter idag. 

•Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra be-
fintliga tillsynsprotokoll. 

•Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotin-
produkter.

•Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den nya 
lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m. 

•Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen. 

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som 
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er 
kommun. Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till 
kommunen den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan 
nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan beställa från 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter 
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta 
vilken nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats 
önskar Länsstyrelsen att kommunen meddelar oss e-postadress till 
nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen.

Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta 
Länsstyrelsen på andt-tillsyn.uppsala@lansstyrelsen.se / 010-223 30 00.  
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Paragraf 54 Ärendenummer TF2022/235 

Svar på medborgarförslag - Övergångsställen 
Salavägen 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför 
övergångställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköping där vi bedömer att 
det finns behov. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i februari 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att vissa 
övergångställen inte är skyltade eller målade inom Enköpings kommun. Ett 
exempel är Salavägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Om ett övergångsställe inte är skyltad eller målad så är platsen inte klassad som 
ett övergångsställe. Ett övergångsställe är alltid målad och skyltad. Kommunen 
återinför succesivt övergångsställen och vidtar andra åtgärder för bättre 
trafiksäkerhet vid platser där vi bedömer att det finns behov. Vi har de senaste 
åren infört övergångsställen vid bland annat Kungsgatan, Torggatan och 
Mästergatan. Det är framför allt viktigt att få ner hastigheten till 30 kilometer i 
timmen i anslutning till övergångsställen. Forskning från bland annat Trafikverket 
pekar ut hastigheten som den enskilt viktigaste faktorn för att minska allvarliga 
skador vid en eventuell kollision. 

På Salavägen finns det övergångsställen men det är långt mellan dem. I samband 
med planeringen av andra åtgärder på Salavägen, som en eventuell rondell, 
kommer vi att se över antalet och placeringarna av övergångsställen. Som 
kommun och väghållare är trafiksäkerhet ett viktigt uppdrag som är prioriterat och 
vi följer aktuella forskningsråd inom området. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/96. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför 
övergångställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköping där vi bedömer att 
det finns behov. 
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför 
övergångställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköping där vi bedömer att 
det finns behov. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 55 Ärendenummer TF2022/236 

Svar på medborgarförslag - Mindre grus/sand på gc-
vägar och trottoarer 

Beslut 
Medborgarförslaget om att sluta sanda gång- och cykelvägar och trottoarer vid 
snöfall utan bara vid halka avslås med hänvisning till den ökande risken för 
halkolyckor. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i februari 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att sluta 
sanda våra gång- och cykelvägar vid snöfall utan bara vid halka. Alternativet är att 
bara sanda halva bredden av gång- och cykelvägarna och trottoarerna så det blir 
möjligt att dra en pulka. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen förstår att det är svårt att dra en pulka på en sandad gång- och 
cykelväg men vi måste prioritera säkerheten för gående och cyklister vid snöfall. 
Kommunen har ansvar att se till att gång- och cykelvägar är snöröjda och sandade 
vid behov. Risken att bli skadad är stor om vi låter bli att sanda.  

Vädret är en styrande orsak till vilken slags halka det blir. I Mälardalen varierar 
väder och temperatur väldigt över ett dygn. Det går snabbt för snö att omvandlas 
till ishalka. 

Förslagsställaren föreslår även att vi skulle lämna halva gång- och cykelvägen 
osandad. Om vi gör det så tror vi att olyckorna skulle öka eftersom den gående 
eller cyklande för eller senare behöver korsa den del av vägen som inte är sandad 
och då ökar risken markant för halkolyckor.   

Bilaga, Medborgarförslaget, KS2022/50. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att sluta sanda gång- och cykelvägar och trottoarer vid 
snöfall utan bara vid halka avslås med hänvisning till den ökande risken för 
halkolyckor. 
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att sluta sanda gång- och cykelvägar och trottoarer vid 
snöfall utan bara vid halka avslås med hänvisning till den ökande risken för 
halkolyckor. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 56 Ärendenummer TF2021/1134 

Svar på medborgarförslag - Begränsad 
tomgångskörning 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att det redan finns förbud mot tomgångskörning 
inom Enköpings kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa begränsad tomgångskörning med bil i Enköpings kommun och särskilt 
omkring kommunens skolor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Det finns idag ett förbud mot tomgångskörning inom Enköpings kommun i de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna, paragraf 5. Där står att stillastående motordrivna fordon 
får köra på tomgång i högst en minut. Det gäller inte vid till exempel en trafikkö 
eller för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning 
och luftkonditionering. Det är inte tillåtet att köra på tomgång med fordon som 
stannat vid broöppning och järnvägsövergång. 

Förvaltningen kommer att informera om tomgångskörning vid infarterna till 
Enköping och kransorterna innan sommaren. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/740. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att det redan finns förbud mot tomgångskörning 
inom Enköpings kommun. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att det redan finns förbud mot tomgångskörning 
inom Enköpings kommun. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 60 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-03-31 

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 3 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 31 december 2021 och som inte 
verkställts senast 30 mars 2022. I redovisningen ska även 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 9 maj 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 26 beslut enligt SoL och 29 
beslut enligt LSS som inte verkställts inom tidsramen. 

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 Bil 1

Beslut fattade tom 211231, som inte är verkställda innan 220331

Ant Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Annan insats
1 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908 Hemtj 25,37 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 Ht 21,39 t/m+ larm+ 2 växelvårdsveckor
4 M 210301 SoL Boende Tackat nej 210308, 220203 Ht 15,17 t/m+larm
5 K 210304 SoL Kontaktperson Hemtj 23,38 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 180531 SoL Kontaktperson Avbrott 210531 Tackat nej 220218 Bostöd 25,16 t/m
9 K 210713 SoL Boende Tackat nej 211207 Utomkommunare
10 K 210720 SoL Boende Tackat nej 211207 Utomkommunare
11 K 210727 SoL Boende Tackat nej 211207, erbjuden igen just nu Ht 2,53t/m+larm
12 K 210810 SoL Boende tackat nej 220119 Ht 17,19 t/m+larm
13 M 210829 SoL Boende Tackat nej 210908, 220203 Ht 8,40 t/m+larm
14 K 210909 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 13,10 t/m+larm
15 M 180605 SoL Sysselsättning Avbrott 210201 Bostöd 4,20+larm
16 K 211007 SoL Boende Tackat nej 211021 Ht 114,45 t/m+larm
17 K 211021 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Korttidsvistelse
18 M 211028 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 17,52 t/m+larm
19 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220311 Ht 76,08 t/m+larm
20 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220217 Ht 17,41 t/m+larm
21 M 211109 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Ingen
22 K 211124 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Korttidsvistelse
23 K 211129 SoL Boende Tackat nej 220406 Ht 69,17 t/m+larm
24 K 211215 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Korttidsvistelse
25 M 211220 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Ht 2,53t/m+larm
26 M 211229 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Ht 21,39 t/m 



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige Bilaga 2

Beslut fattade tom 211231 som inte är verkställda innan 220331

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 170915 Bostad med särskild service Nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 Bostad med särskild service 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 K 160606 Daglig verksamhet Avbrott 200901 Ingen annan insats
9 M 210108 Kontaktperson Ingen annan insats
10 M 200110 Daglig verksamhet Avbrott 210101 Säbo
11 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
12 K 210408 Daglig verksamhet Bo stöd 10,50 t/m
13 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601 KP
14 M 120227 Daglig verksamhet Avbrott 210601 Bo stöd 2,10 t/m
15 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401 Ingen annan insats
16 M 191021 Kontaktperson Avbrott 210630 DV + Bo stöd 12,59 t/m
17 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630 Ingen annan insats
18 M 201101 Korttidsvistelse Korttidstillsyn
19 K 200207 Daglig verksamhet Avbrott 210906 Ingen annan insats
20 K 210917 Avlösarservice i hemmet Ingen annan insats
21 K 201001 Kontaktperson Avbrott 210930 DV + Korttidsvistelse
22 M 210713 Kontaktperson Ingen annan insats
23 K 210607 Bostad med särskild service Erbjudande 210702
24 M 210504 Bostad med särskild service Erbjudande 210610
25 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601 KP, Boendestöd 9,45 t/m
26 M 211014 Daglig verksamhet Kontaktperson
27 M 211014 Daglig verksamhet Särskilt boende
28 M 211223 Daglig verksamhet
29 M 201223 Kontaktperson Särskilt boende, Daglig verksamhet
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Paragraf 107 Ärendenummer KS2020/468 

Svar på medborgarförslag - Vad gör vi med platsen 
kommunhuset står på?  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgaförslag angående framtida användning av kommunhustomten har 
inkommit till kommunen 16 juni 2020. 

Förslagsställaren önskar att platsen där kommunhuset står skall användas för en 
ny park som kan användas vid större evenemang då skolparken uppfattas som för 
liten. Förslagsställaren önskar att när kommunhuset är rivet skall marken jämnas 
till och grusas upp och en scen och åhörarbänkar byggas. Läget, både i form av 
tillgängligheten med cykel, bil och kollektivtrafik samt de vackra parkomgivningarna 
lyfts som goda förutsättningar för en ny park och scen för staden.   

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Ärendets beredning 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
För närvarande pågår rivningen av kommunhuset, detta förväntas vara klart i 
augusti 2022. I det korta perspektivet kommer ytan att iordningsställas på ett enkelt 
sätt, så att den blir tillgänglig, det vill säga går att beträda. Exakt hur är ännu inte 
klart, men till exempel har etablering av gräsyta och en tillfällig lekplats 
diskuterats.   

Något beslut kring tomtens framtida användning på längre sikt har inte fattats 
ännu. Platsen har som förslagsställaren är inne på, ett mycket bra läge. Den är 
centralt belägen och ligger i anslutning till sammanhängande grönstråk, viktiga 
centrala gatustråk och gång och cykelvägar och ligger i närhet till viktiga kultur- och 
fritidsanläggningar. Ett läge som kan vara gynnsamt ur flera olika perspektiv och 
för flera olika tänkbara användningar.  
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I kommunens fördjupade översiktsplan som blickar fram mot år 2030, ligger den 
aktuella fastigheten, Munksundet 24:26, inom ett så kallat geografiskt 
fördjupningsområde för centrum. Någon tydlig vägledning kring den enskilda 
tomtens framtida användning ger dock inte översiktsplanen.  

Idag är platsen där kommunhuset står planlagd för kontor. Det betyder att en ny 
detaljplan måste tas fram för att kunna anlägga eller bygga något annat som skall 
finnas där på längre sikt. En sådan process kan ta något eller några år innan 
kommunen tar ställning till om planen ska antas. Först därefter kan bygglov för ny 
bebyggelse eller användning sökas. Under planprocessen får medborgarna 
möjlighet att komma med synpunkter på det som kommunen föreslår, vilket i sin tur 
kan påverka planens innehåll.  

Inför en planprocess och ett slutgiltigt beslut om tomtens framtida användning 
behöver kommunen analysera och kartlägga både platsens förutsättningar och 
kommunens behov. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att medborgarförslaget 
lyfter ett behov och en tänkbar användning som behöver vägas mot andra 
tänkbara behov och användningar.  

I det här läget tackar därför Samhällsbyggnadsförvaltningen för förslagsställarens 
inspel som tas med i kommunens fortsatta arbete som ett tänkbart alternativ för 
framtida användning. I nuläget kan dock inte något slutgiltigt beslut om platsens 
användning fattas, varför samhällsbyggnadsförvaltningen i det här skedet föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-05-12, § 40 
Tjänsteskrivelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-25 
Medborgarförslaget, Carina Eriksson, 2020-06-16 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 108 Ärendenummer KS2021/683 

Svar på medborgarförslag - Kommunhus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgaförslag om att bygga ett nytt kommunhus på Statt-tomten inkom till 
kommunen 1 oktober 2021. I förslaget lyfts betydelsen av ett kommunhus ur ett 
demokratiskt perspektiv. Att det är en fördel med att en central placering genom att 
det bidrar till att fylla centrum med liv och rörelse till gagn för tex handeln lyfts 
också.    

Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2021 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Ärendets beredning 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det finns många fördelar med en 
central placering av ett framtida kommunhus. Ett arbete med att utreda framtida 
placering av kommunhuset pågår inom kommunledningsförvaltningen. 

När det gäller Statt-tomten har Kommunen genom beslut i Kommunstyrelsens 
plan-, mark och exploateringsutskott (Plex-utskottet) tecknat ett 
markanvisningsavtal med en extern part med syfte att platsen ska bebyggas med 
ett hotell. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Plex-utskottet att ta 
fram ett detaljplaneförslag som ger stöd för hotellverksamhet inom den aktuella 
fastigheten. Planförslaget kommer sedan att genomgå både samråd och 
granskning under vilka medborgarna har möjlighet att komma med synpunkter. 
Samråd kommer preliminärt att genomföras under hösten 2022. 

Utifrån redan fattade beslut om inriktning mot hotellverksamhet inom Statt-tomten 
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget skall avslås. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskott, 2022-05-12, § 41 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-25 
Medborgarförslaget, Göran Lacksell, 2021-10-01 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2020/548 

Svar på medborgarförslag - Ny profilering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om ny profilering av Enköping som stad och kommun har 
inkommit den 1 september 2020, § 100.  

Förvaltningens bedömning 
Den 28 mars 2018, KS 2016/604, antogs varumärkesplattformen för den 
geografiska platsen Enköpings kommun av Kommunstyrelsen. Ett uppdrag gavs 
samtidigt till Kommunledningskontoret att ta fram regler för platsvarumärket som 
definierar Enköpings kommuns styrkor som plats och en strategi till hur 
platsvarumärket ska användas.  

Varumärkesplattformen riktar sig till alla som bor eller på något sätt marknadsför 
platsen Enköping. För att skapa en gemensam och attraktiv bild av Enköping bör 
kommunikationen spegla varumärket och dess kärnvärden som är nära, 
tillsammans och engagerade.  

Därför kan denna information ses som en riktlinje för hur platsen kommuniceras. 
Det gynnar inte bara besöksnäringen, utan också den långsiktiga utvecklingen för 
alla som bor här.  

Ett eget grafiskt uttryck och en logotyp har tagits fram till platsvarumärket för att 
ytterligare förstärka kommunikationen kring platsen Enköpings kommun. Det 
möjliggör att invånare, näringsliv och andra aktörer kan vara med och 
marknadsföra vår plats Enköping. 

Eftersom att arbetet med att stärka Enköpings platsvarumärke pågår dagligen 
sedan 2017 kommer vi därför inte att göra någon ny profilering. Vi fortsätter att 
fokusera på att jobba med varumärkesplattformen som finns samt att lyfta och 
berätta om vad Enköping har att erbjuda.  

Enköping har ett geografiskt drömläge med massor av potential för hög livskvalitet 
och befolkningsmängden ökar stadigt varje år. Här kan alla känna sig som 
hemma.  
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Tanken är att alla som bedriver verksamhet eller på annat sätt vill marknadsföra 
platsen Enköping ska kunna använda materialet som finns på upplevenkoping.se 
för att stärka sitt och Enköpings varumärke. Flera goda exempel att inspireras av 
hittar finns det i tidningen Vårt Enköping eller så kan man besöka 
turistinformationen. Vi har även ett Instagram-konto platsen_enkoping där vårt 
arbete med att bygga varumärket Enköping fortsätter.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås för att 
arbetet har pågått sedan 2017.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-10, § 74 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-21, § 100 
Medborgarförslag, ny profilering, 2020-08-05 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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