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Paragraf 163 Ärendenummer KS2021/232 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tekniska nämndens förslag att besluta om ny 
kalkyl för nytt avloppsreningsverk då beloppet redan är uppdaterat i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 och investeringsplan 
2023-2026. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar uppdateras investeringsplanen 
årligen. För stora projekt som nytt avloppsreningsverk tar det ofta omkring 10 år 
från förstudie till färdigbyggd anläggning vilket medför att projektkalkyler 
kontinuerligt uppdateras efter nya förutsättningar och krav. 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om en ny 
kalkyl; 760 miljoner kronor (TF2021/217). Vid tekniska nämndens beslut hade den 
årliga uppdateringen redan skett i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan för 2022-2026 (KS2021/192). 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ny totalbudget inte behöver beslutas då 
beloppet redan är uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 135 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, TF2021/217, 2021-03-17, § 29 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, KS2021/192, 2021-06-14, § 89 

__________ 
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Paragraf 135 Ärendenummer KS2021/232 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens förslag 
att besluta om ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk då beloppet redan är 
uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 och 
investeringsplan 2023-2026. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar uppdateras investeringsplanen 
årligen. För stora projekt som nytt avloppsreningsverk tar det ofta omkring 10 år 
från förstudie till färdigbyggd anläggning vilket medför att projektkalkyler 
kontinuerligt uppdateras efter nya förutsättningar och krav.  

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om en ny 
kalkyl; 760 miljoner kronor (TF2021/217). Vid tekniska nämndens beslut hade den 
årliga uppdateringen redan skett i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan för 2022-2026 (KS2021/192). 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ny totalbudget inte behöver beslutas då 
beloppet redan är uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, TF2021/217, 2021-03-17, § 29 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, KS2021/192, 2021-06-14, § 89  

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
0171-62 62 54 
ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå tekniska nämndens förslag 
att besluta om ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk då beloppet redan är 
uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 och 
investeringsplan 2023-2026. 

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar uppdateras investeringsplanen 
årligen. För stora projekt som nytt avloppsreningsverk tar det ofta omkring 10 år 
från förstudie till färdigbyggd anläggning vilket medför att projektkalkyler 
kontinuerligt uppdateras efter nya förutsättningar och krav. 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om en ny 
kalkyl; 760 miljoner kronor (TF2021/217). Vid tekniska nämndens beslut hade den 
årliga uppdateringen redan skett i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan för 2022-2026 (KS2021/192).  

Ärendets beredning 
Beredning har skett mellan kommunledningsförvaltning och 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ny totalbudget inte behöver beslutas då 
beloppet redan är uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser av ärendet. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga konsekvenser av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, TF2021/217, 2021-03-17, § 29 
Protokollsutdrag, KS2021/192, 2021-06-14, § 89 

 
 
 
 
Hannu Högberg  
Tf. kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Teknisk nämnd, för kännedom 
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Paragraf 29 Ärendenummer TF2021/217 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar en ny totalbudget för projektet Nytt avloppsreningsverk. 
Ny budget (K1) är 760 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden för egen del 
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera möjliga 
förslag till antingen omfördelning inom befintlig långtidsinvesteringsplan eller utöka 
långtidsinvesteringsplanen. Förvaltningen ska också redovisa konsekvenser av 
finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens nuvarande avloppsreningsverk i hamnområdet är gammalt och slitet 
och mycket svårt att bygga om under drift. Den befintliga anläggningen kommer 
inte kunna möta framtidens reningskrav eller befolkningsökning.  

I oktober 2013 beslutade därför tekniska nämnden att förvaltningen skulle utreda 
förutsättningarna för ett nytt avloppsreningsverk. I utredningen jämfördes 
möjligheten att överföra spillvatten från Enköping till Västerås med att bygga ett 
nytt avloppsreningsverk i Enköping. Utredningen och förvaltningens bedömning var 
att en överföringsledning till Västerås blir alltför kostsam jämfört med att anlägga 
ett nytt avloppsreningsverk i Enköping. Detta redovisades i tekniska nämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Den 13 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att planera för ett nytt avloppsreningsverk. I april 2017 beslutade tekniska 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att planera för ett nytt avloppsreningsverk.  

I september 2018 tog tekniska nämnden beslut om att ansökan om tillstånd enligt 9 
kapitlet Miljöbalken lämnas in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för 
etablering av nytt avloppsreningsverk (Lötens reningsverk) på del av fastigheten 
Enköping Vappa 15:2. Ansökan avser även en ny utsläppspunkt . 
Tillståndsansökan omfattar det nya avloppsreningsverket på en ny plats och en ny 
utsläppspunkt för det renade vattnet. Tillstånd söks för att hantera avloppsvatten 
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från maximalt 45 000 pe (personekvivalenter) från Enköpings tätort och omgivande 
kransorter. 

I november 2020 fick Tekniska nämnden tillståndet beviljat. Nämnden skickade 
dock in en överklagan för att säkerställa och tydliggöra tillståndet kopplat till antalet 
personekvivalenter. Denna överklagan godtogs och förtydligades enligt 
kommunens vilja i februari 2021. 

Projektet är nu inne i detaljprojekteringsskedet och en ny kalkyl (K1 i enlighet med 
investeringsriktlinjerna) har därför tagits fram för projektet. 

Den nya kalkylen överskrider det förra markeringsbeloppet med 200 miljoner 
kronor. En avvikelse av denna storlek kräver ett politiskt beslut i 
kommunfullmäktige i enlighet med investeringsriktlinjerna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I bilagan finns samhällsbyggnadsförvaltningens utredning och bedömning. 

I projektdirektivet prioriteras resultat över tid och kostnad. 

Projektledningen har tillsammans med projektören analyserat möjligheterna till 
förenklingar och andra kostnadsbesparande lösningar. Under hösten 2020 gav 
styrgruppen projektgruppen i uppdrag att genomlysa projektet för att leta efter 
effektiviseringar och förenklingar. Åtgärder som skulle syftat till att helt enkelt skulle 
sänka investeringskostnaden. Detta arbete pågick parallellt med pågående 
systemhandling. Resultatet av genomlysningen visar att några större besparingar 
inte kan göras. Besparingar kan göras i storleksordningen 20-50 miljoner kronor, 
men innebär då en ökad driftkostnad och är då i sammanhanget inget styrgruppen 
eller projektgruppen rekommenderar att gå vidare med i första läget. 

Förvaltningen och styrgruppen gör då följande analys av läget. 

· Resultatet går inte att pruta på då detta är lagkrav (tillståndet) som behöver 
uppfyllas.  

· Tiden går inte att justera nämnvärt då ett föreläggande hotar (nuvarande 
avloppsreningsverk uppfyller inte rening av kväve). Tillståndet för 
verksamheten behöver tas i anspråk inom 5 år från att det vunnit laga kraft. 

· Kostnaden är det enda som går att justera för att nå projektmålet. 

Ekonomisk påverkan på långtidsinvesteringsplan  
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För att hantera projektets kostnadsökning ser VA-avdelningen över framtida 
investeringar för verksamheten. Förvaltningen ser två alternativa lösningar: 

· Utökning av befintlig långtidsinvesteringsram med 200 miljoner kronor. 
· Omfördelning inom långtidsinvesteringsram med 200 miljoner kronor. 

Prognosen för vatten- och avloppstaxan kommer inte att påverkas om 
omfördelning inom långtidsbudgetramen sker. Om ramen utökas med 200 miljoner 
kronor kommer taxeprognosen förändras och ökas med 1-2 procent per år. 

Bilaga: PM, Nytt avloppsreningsverk, nytt beslut Kalkyl 1 (K1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar en ny totalbudget för projektet Nytt avloppsreningsverk. 
Ny budget (K1) är 760 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera möjliga 
förslag till antingen omfördelning inom befintlig långtidsinvesteringsplan eller utöka 
långtidsinvesteringsplanen. Förvaltningen ska också redovisa konsekvenser av 
finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss för att nämnden ska få ett underlag på en 
mer detaljerad nivå, som förtydligar orsakerna till den dramatiska fördyringen. 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar avslag på Anders Wikmans förslag 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Anders Wikmans yrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige 
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Paragraf 89 Ärendenummer KS2021/192 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och 
plan för 2023-2024, investeringsbudget, skattesats 
samt taxor och avgifter för 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026 antas. Förslaget grundas på: 

- Skattesats på 21:34 kronor för 2022 
- Resultatet ska inte understiga 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2022 
- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2022 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2022   

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till oktober klargöra vad som ingår i intäkter 
och statsbidrag och eventuellt föreslå en omfördelning av budget till 
kommunfullmäktige 

3. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. 

4.  Upplevelsenämndens taxor återremitteras för att dessa  ska tydliggöras i text 
och siffror så att utrymmet för tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska 
förtydligas så att beräkningarna inte kan misstolkas av den enskilda individen. 

5. Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om årlig uppräkning 
av taxor enligt plan- och bygglagen motsvarande max PKV-index, som finns 
publicerade på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober 
månad. Eventuella ändringar ska gälla per den 1 januari nästkommande år. 

6.  Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2022, med maximalt 650 miljoner kronor. 

7. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

8. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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9. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2022 till; 

-  0,45 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,51 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,21 procent för ENA Energi AB 

Ärendet 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har 
den 12 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan 2023-2024. 

Sverigedemokraterna har den 20 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Socialdemokraterna har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Nystart Enköping har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Vänsterpartiet har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande då handlingar saknades.  

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 25 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026 antas. Förslaget grundas på: 

- Skattesats på 21:34 kronor för 2022 
- Resultatet ska inte understiga 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2022 
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- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2022 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2022   

2. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. 

3.Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om årlig uppräkning 
av taxor enligt plan- och bygglagen motsvarande max PKV-index, som finns 
publicerade på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober 
månad. Eventuella ändringar ska gälla per den 1 januari nästkommande år. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2022, med maximalt 650 miljoner kronor. 

5. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

6. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2022 till; 

-  0,45 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,51 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,21 procent för ENA Energi AB 

Yrkanden 
Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C), Jenny Gavelin (L), Kenneth Hällbom (MP), Bo 
Reinholdsson (KD), Mats Flodin (M), Svante Forslund (L), Tomas Rådqvist (MP), 
Bitte Myrsell (M), Magnus Johansson (M), Magnus Hellmark (C), Christer Nyström 
(M) och Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024.  

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Nystart Enköpings förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Jesper Englundh (S), Solweig Eklund (S), Solweig Sundblad (S), Åsa Andersson 
(S), Sverre Ahlbom (S), Maria Bakas (S), Hans Olsson (S) och Matz Keijser (S) 
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yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan 2023-2024. 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. Magnus 
Ahlkvist (V) yrkar vidare att kommunstyrelsen uppdras att inte fatta några beslut 
om markanvisning för privata skolor förrän kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen ett sådant uppdrag. 

Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att till oktober klargöra vad 
som ingår i intäkter och statsbidrag och eventuellt föreslå en omfördelning av 
budget till kommunfullmäktige 

Sverre Ahlbom (S) yrkar att taxor och avgifter för upplevelsenämnden enbart ska 
höjas med 1,5% vilket är i nivå samhällets generella kostnadsutveckling. 

Maria Bakas (S) yrkar i första hand på att upplevelsenämndens taxor 
återremitteras för att dessa  ska tydliggöras i text och siffror så att utrymmet för 
tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska förtydligas så att beräkningarna inte 
kan misstolkas av den enskilda individen. I andra hand yrkar Maria Bakas (S) på 
en generell höjning på 1,5% av taxor och avgifter för upplevelsenämnden samt att 
man återställer dokumentet så de föreningar som nu får en 120% ökning också får 
en 1,5% i ökning. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslutspunkt ett. Skulle 
kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt ett bifallas finns det dessutom ett 
tilläggsyrkande från Magnus Ahlkvist (V) och ett tilläggsyrkande från Peter Book 
(M) 

När det gäller beslutspunkt två finns det dels ett återremissyrkande från Maria 
Bakas (S) och dels ändringsyrkanden från Maria Bakas (S) respektive Sverre 
Ahlbom (S). När det gäller övriga beslutspunkter finns bara ett förslag till beslut 
från kommunstyrelsen. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige får ta 
ställning till en beslutspunkt i taget. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
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När det gäller beslutspunkt ett föreslår ordföranden att de fem förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Ordföranden låter 
kommunfullmäktige ta ställning och finner att kommunfullmäktige 
bifallit Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas och 
Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 
2023-2024.  

Omröstning  
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra i en så 
kallad kontrapropositionsvotering. Det innebär att kommunstyrelsens förslag utses 
till huvudförslag. Därefter ska övriga förslag prövas mot varandra för att utse ett 
motförslag. Dessa övriga förslag prövas genom acklamation. Först när ett 
motförslag utsetts ska en omröstning genomföras mellan motförslaget och 
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande ställer först Vänsterpartiets förslag mot Nystart Enköpings förslag och 
finner att Nystart Enköpings förslag bifallits. Därefter ställer ordföranden 
Socialdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att 
Socialdemokraternas förslag bifallits. Slutligen ställer ordföranden Nystart 
Enköpings förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att 
Socialdemokraternas förslag bifallits. Därmed har Socialdemokraternas förslag 
utsetts som motförslag till huvudförslaget. 

Ordföranden föreslår nu en beslutsgång som innebär att de som vill rösta på 
kommunstyrelsens förslag, det vill säga Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 rörstar "Ja". De som vill rösta på 
Socialdemokraternas förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och 
plan 2023-2024 röstar ”Nej”. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M) X   

Mats Flodin (M) X   

Peter Book (M) X   

Eleonora Stålenhag (M) X   

Märta Wässman (M) X   



Protokollsutdrag  6 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Magnus Johansson (M) X   

Christer Nyström (M) X   

Pernilla Åström (M) X   

Staffan Karlsson (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Monica Hallgren (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Svante Forslund (L)  X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Heikki Tiitinen (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Tomas Rådqvist (MP) X   

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Maria Bakas (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Johan Engwall (S) 

 

 X  



Protokollsutdrag  7 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Ros-Marie Bålöw (S)  X  

Anders Wikman (NE)   X 

Ingvar Magnusson (NE)   X 

Agneta von Schoting (NE)   X 

Johnny Karlsson (NE)   X 

Martin Ancons (NE)   X 

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Jessica Lovéus (SD)   X 

Tommy Henriksson (SD)   X 

Lars Jansson (SD)   X 

Peter Ring (SD)   X 

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)    X 

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

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

Rolf Carlsson (S), ordförande  X  

SUMMA 23 15 13 

 

Därmed har kommunsfullmäktige bifallit Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 

Beslutsgång, fortsättning 
Eftersom kommunstyrelsens förslag bifallits ska tilläggsyrkandena från Peter Book 
(M) och Magnus Ahlkvist (V) prövas. Ordföranden låter först kommunfullmäktige ta 
ställning till Peter Books (M) yrkande och finner att det bifallits. Därefter får 
kommunfullmälktige ta ställning till Magnus Ahlkvists (V) yrkande och ordförande 
finner att det bifallits. 



Protokollsutdrag  8 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Omröstning  
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande röstar "Ja". De som vill avslå 
yrkanden röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Eleonora Stålenhag (M)  X  

Märta Wässman (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Christer Nyström (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Magnus Hellmark (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Heikki Tiitinen (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)   X 

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   



Protokollsutdrag  9 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Ros-Marie Bålöw (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Martin Ancons (NE)   X 

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Jessica Lovéus (SD)  X  

Tommy Henriksson (SD)  X  

Peter Ring (SD)  X  

Angelika Bergfelt (SD)  X  

Barbara Ciolek (SD)   X  

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

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

Rolf Carlsson (S), ordförande   X 



Protokollsutdrag  10 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

SUMMA 18 29 3 

 

Därmed har kommunfullmäktige avslagit Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång, fortsättning 
När det gäller beslutspunkt två föreslår ordföranden en beslutsgång som innebär 
att kommunfullmäktige först får ta ställning till punkten i sin helhet. Därefter får 
kommunfullmäktige ta ställning till Maria Bakas (S) återremissyrkande som rör 
upplevelsenämndens taxor. Först om kommunfullmäktige beslutar att dessa taxor 
ska avgöras idag ska Maria Bakas (S) och Sverre Ahlboms 
(S) ändringsyrkanden prövas. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till beslutspunkt två i sin helhet 
och finner att Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. Därefter låter 
ordföranden kommunfullmäktige ta ställning till Maria Bakas (S) återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera upplevelsenämndens 
taxor. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de som 
vill återremittera upplevelsenämndens taxor i enlighet med Maria Bakas (S) 
återremissyrkande röstar "Ja". De som vill att upplevelsenämndens taxor ska 
beslutas idag röstar "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Bitte Myrsell M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Eleonora Stålenhag (M)  X  

Märta Wässman (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Christer Nyström (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  



Protokollsutdrag  11 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Staffan Karlsson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Magnus Hellmark (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Heikki Tiitinen (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Ros-Marie Bålöw (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   



Protokollsutdrag  12 (12) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-14  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Johnny Karlsson (NE) X   

Martin Ancons (NE) X   

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Jessica Lovéus (SD)   X 

Tommy Henriksson (SD)   X 

Peter Ring (SD)   X 

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)    X 

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

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

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 20 23 7 

Därmed har kommunfullmäktige med en minoritet beslutat att återremittera 
upplevelsenämndens taxor. 

Beslutsgång, fortsättning 
Slutligen låter ordföranden kommunfullmäktige ta ställning till beslutspunkt tre till 
och med sju i kommunstyrelsens förslag till beslut finner att kommunfullmäktige 
bifallit dessa. 

__________ 
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