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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 29 november 2022, 

klockan 09.00 – 16.00 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 
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Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
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Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 
Tuija Rönnback (NE) 
Solweig Eklund (S) 
Johan Engwall (S) 

  
Övriga deltagare Anna Nilsson, verksamhetsstrateg, § 205 

Marcus Wennerström, trygghets- och säkerhetschef, § 205 
Marika Swedenhammar, beredskapsstrateg, § 205 
Ann-Sofie Magnusson, controller, § 205 
Pia-Lena Fromell, Ordförande, valnämnden, § 205 
Josefin Yesilbag, kommunikatör, § 205 
Emma Larsson, kommunikatör, § 205 
Johan Åberg, HR-konsult, § 205 
Madeleine Hedström, HR-konsult, § 205 
Maria Ekblad, kommunjurist, § 205 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef, § 205 
Eva-Lena Lundholm, controller, § 205 
Ingela Höij, controller, § 205 
Johanna Krantz, lokalsamordnare, § 205 
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Daniel Nilsson, ekonomichef, § 205 
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Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 218 Ärendenummer KS2022/891 

Projekt Fossilfritt 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Enköpings kommun deltar i BioDriv Östs projektansökan till Fossilfritt 2030 
under perioden 2023–2025.  
 

2. Paragrafen direktjusteras.  

Sammanfattning 
Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp 
och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för 
transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som 
tillsammans samlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner. 

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en 
fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta 
näringslivets och allmänhetens omställning. Projektens insatser kommer att bidra 
till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad 
infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad 
regional marknad för förnybara drivmedel. Målet kommer dessutom att leda till en 
grön regional tillväxt, en stärkt krisberedskap och en ökad omställning till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Projekten har pågått under 2020-2022 och finansierats av den Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden och projektens medverkande parter. Enköpings 
kommun har deltagit i projektet under dessa år.  

Enköpings kommun har under projektet kunnat ta del av en hel del allmänt stöd 
som exempelvis mini-webbinarier och infomaterial. Kommunen har även fått stöd 
och rådgivning om transportintensiva fossilfria upphandlingar, både inom ramen för 
fyra mälarstäders upphandlingsnätverk och individuellt, samt utbildning om 
fossilfria transporter av kommunfullmäktige. Det har även skett fordonsstripning av 
cirka 45 fordon som synliggör de förnybara alternativen samt rådgivning kring 
arbete med den egna fordonsflottan. 

Avsikten är nu att starta en ny treårig etapp av Fossilfritt 2030-projektet. 
Inriktningen är att kommande projekt ska vara en naturlig fortsättning på 
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nuvarande projekt och huvudfokus ska ligga på offentlig upphandling och 
etablering av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för övriga förnybara 
drivmedel. 

Tidigare miljösamordnare och fordonssamordnare har arbetat med Fossilfritt 2030 
under föregående projektperiod. Miljösamordnaren framhåller att projektet varit 
mycket bra och att det kan vara fördelaktigt att fortsätta och dra nytta av projektets 
kompetens och draghjälp samt att arbeta mot målet fossilfritt 2030 tillsammans 
med fler. Från inköpsavdelningen, som arbetar med miljökrav i upphandlingar, 
framhålls att BioDriv Öst är värdefull hjälp för att hitta fordonskrav som marknaden 
kan accepterna men som ändå ger nån effekt samt att de har haft möten med 4M-
nätverket (”miljökravsgruppen”) och där har de arbetat fram förslag på kravställning 
baserat på BioDriv Öst:s utkast. Det framhålls även att det inte kommer att bli 
mindre av den här sortens krav i framtiden och att de inom upphandling skulle vara 
betjänta av att få den här hjälpen för att komma igång med förslag på krav på 
fordon och arbetsmaskiner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-07 
Infoblad, 2022-10-03 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
BioDriv Öst  
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Paragraf 219 Ärendenummer KS2022/947 

Kommunicering gällande deponier 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. lämnar som synpunkt på miljö- och byggnadsnämndens 
kommunicering ”Upplysning– om kommande beslut om föreläggande med 
vite” (Datum 2022-11-09 Ärendenummer MIL.2022.358) att den senaste 
tidpunkten för inlämnande av provtagningsplan för de sex deponierna ska 
anges till den 30 juni 2023. 
 

2. paragrafen direktjusteras.  

Sammanfattning 
I Enköpings kommun finns cirka fyrtio nedlagda deponier som bedöms varit i bruk 
runt 1960-talet. Deponierna har uppkommit under olika tidsperioder och har ett 
varierande innehåll från varierande verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden 
(MBN) har tillsynsansvaret över deponierna. MBN anser att Enköpings kommun 
har ett ansvar för att undersöka vissa av deponierna där kommunen till någon del 
varit verksamhetsutövare.  

Under våren 2022 genomförde kommunstyrelsen provtagning av tre av dessa 
deponier mot bakgrund av förelägganden från MBN. MBN fattade därefter i april 
och maj 2022 beslut om att förelägga Kommunstyrelsen om upprättande av 
provtagningsplan samt genomförande av miljöteknisk markundersökning gällande 
ytterligare sex stycken nedlagda deponier. Besluten gällde Höjatippen, 
Torslundatippen, nedlagd deponi i Romberg 21:1, den sk Rombergadeponin, 
Fjärdhundratippen och Simtunatippen.  

Kommunstyrelsen har inte haft möjlighet att ännu följa dessa förelägganden med 
anledning av att kommunen inte har något passande avtal om miljötekniska 
konsulter. Det tidigare ramavtalet för miljötekniska konsulter upphörde den 31 mars 
2022. Avtalet avsågs att ersättas med ett annat avtal som dock blev snävare 
utformat och inte passar in på de krav som föreläggandena ställer upp om att det 
ska vara ett konsultföretag med erfarenhet inom förorenade områden och 
nedlagda deponier. Av den kommunikation som varit med miljö- och 
byggnadsförvaltningen framgår att kommunen kommer att föreläggas om att 
undersöka ytterligare deponier framöver. Kommunstyrelsens avsikt är därför att via 
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upphandlingen ta ett långsiktigt helhetsansvar genom att upphandla ett flerårigt 
ramavtal med miljötekniska konsulter som möjliggör undersökning av ytterligare 
deponier än de som MBN så långt riktat förelägganden om. 

Eftersom kommunstyrelsen inte har följt de sex föreläggandena planerar dock 
miljö- och byggnadsnämnden att nu fatta beslut om att förena samtliga sex 
förelägganden med vite, enligt kommunicering ”Upplysning– om kommande beslut 
om föreläggande med vite” (Datum 2022-11-09 Ärendenummer MIL.2022.358).  

Vitet kommer att avse punkten om att upprätta och inlämna en provtagningsplan till 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Enligt förslaget får tidpunkten för inlämnande av 
provtagningsplan skjutas fram till senast den 28 februari 2023.  

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
ovan tidpunkt för inlämnande av provtagningsplan senast den 23 november 2022. 
Efter dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen har svarstiden för 
kommuniceringen flyttats fram till senast den 30 november 2022 för att beslut ska 
hinna fattas av kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Upphandlingen av miljötekniska konsulter är i uppstartskedet och beräknas ta cirka 
4-6 månader att genomföra. Mot bakgrund av detta är den tidsram som föreslagits 
fram till den 28 februari 2023 för kort. Rimlig tid för att hinna genomföra 
upphandlingen och för konsulten att därefter ta fram provtagningsplaner i alla sex 
fallen beräknas till den 30 juni 2023. Kommunstyrelsen har haft kostnader för de 
tidigare undersökningarna av deponier om cirka 400 000 kr både år 2021 och 
2022. För 2023 är det äskat 1.35 miljoner kronor i budgeten för att täcka kostnader 
för tillsyn och undersökningar för de sex deponierna. 

Det ska även framhållas att det anges i 2 § viteslagen att vite inte får föreläggas, 
om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa 
föreläggandet. Eftersom kommunen måste följa lagen om offentlig upphandling vid 
upphandling av miljöteknisk konsult har kommunen varken faktisk eller rättslig 
möjlighet att följa föreläggandet med den av MBN kommunicerade tidplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-07 
Upplysning om kommande beslut - föreläggande deponier MIL.2022.358 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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Paragraf 222 Ärendenummer KS2022/653 

Svar på remiss - SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att 
värna varje dag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta remissvar, daterat 2022-10-28, som sitt eget och överlämna det till 
regeringskansliet.  
 

2. Paragrafen direktjusteras.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun har utsetts som remissinstans för betänkandet ”Vår demokrati 
– värd att värna varje dag”, SOU 2022:28. Enligt direktivet (dir. 2018:53) har 
kommitténs uppdrag varit att under åren 2018–2021 fungera som en katalysator 
och uppmuntra aktörer till nya insatser och samarbeten för att stärka och utveckla 
demokratin. Nu har kommittén Demokratin 100 år lämnat ett betänkande i två 
separata volymer; Vår demokrati – värd att värna varje dag (volym 1) samt 
Antologin 100 år till (volym 2).  

I enlighet med kommitténs direktiv lämnas förslag på hur insatser och erfarenheter 
från kommitténs arbete kan tas tillvara av regeringen efter att kommittén har 
avvecklats. Kommittén har bland annat sett vikten av samordning och samverkan 
när flera aktörer genomför ett demokratifrämjande arbete, samt vikten av att det 
demokratifrämjande arbetet når ut i hela landet. Vidare lämnar kommittén flera 
förslag på åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka demokratiperspektivet i 
myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom skolväsendet. Remissvar 
ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 25 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 
Remissvar, Enköpings kommun, 2022-10-28 
Remiss av SOU 2022:28, Regeringskansliet, 2022-07-27 
Protokollsutdrag, utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 170 
Yttrande över remiss av SOU 2022:28, UAN2022/946, 2022-09-27 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet, för kännedom 


	Projekt Fossilfritt 2030
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Kommunicering gällande deponier
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på remiss - SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


