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Paragraf 203  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.  

__________  
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Paragraf 204  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:  

- Ledamotsinitiativ – Brev till Sveriges Riksdag (MP), § 248. 

__________  
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Paragraf 205 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Informationsärenden:  

• Kommundirektören Daniel Jansson-Hammargren informerar bland annat 
om händelsen på LSS-boendet och kommunens val att inte aktivera 
POSOM-gruppen och om ledningsgruppens arbete.  
 

• Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) informerar om ett 4M-möte 
tillsammans med polisen där de diskuterade eventuell samordning. 
  

• Verksamhetsstrateg Anna Nilsson informerar om 4M-samarbetet.  
 

• Trygg- och säkerhetschef Marcus Wennerström och beredskapsstrateg 
Marika Swedenhammar återrapporterar om arbetet med 
reservkraftsinriktning, ambitionsnivå angående dricksvattenförsörjning 
samt coronautvärderingen. 
- Inom dricksvattenförsörjningens uppdrag så finns det flera stora 

uppdrag som nämnderna ska genomföra. Det finns en projektplan 
framtagen men den saknar en tidsplan. Trots hinder, som bland annat 
är att kunna placera personal mellan förvaltningarna, pågår arbetet 
med de beslutade åtgärderna.  

- Reservkraftsinriktning i samverkan med Ena Energi AB pågår för att 
kunna öka elproduktion. I årsskiftet finns nu åtta fullt fungerande 
reservkrafter att tillgå.  

- I coronautvärderingen har åtgärderna i kommunens 
krisledningsförmåga som vidtagits utifrån den genomförda 
utvärderingen av första vågen av corona våren 2021 prövats i viss 
utsträckning i samband med Rysslands invasion av Ukraina och den 
efterföljande flyktingvågen. Den händelsen visade på att framsteg 
hade skett men att organisationen fortsatt är personberoende och att 
det finns en svårighet när kris övergår till linjearbete. Många 
kvarvarande frågor kopplat till coronautvärderingen kommer 
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omhändertas under 2023 i samband med framtagandet av risk- och 
sårbarhetsanalys och krisberedskapsplan. 
 

• Ekonomichef Daniel Nilsson och controller Ann-Sofie Magnusson 
informerar om detaljerad tidplan för budget (RFM) 2024.  
 

• Valnämndens ordförande Pia-Lena Fromell, kommunikatörer Josefin 
Yesilbag och Emma Larsson information om kommunikationsinsatser 
under valet 2022.  
 

• HR-konsult Johan Åberg informerar om strategisk lönebildning. 

Ärendedragningar:  

• HR-konsult Johan Åberg föredrar ärendet inriktning löneöversyn 2023.  
 

• HR-konsult Madeleine Hedström föredrar ärendet 
kommunledningsförvaltningens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet år 2022.  
 

• Kommunjurist Maria Ekblad föredrar ärendet remiss av nämndernas 
reglementen, arvode till vigselförrättare och begravningsförrättare samt 
regler för inköp och upphandling.  
 

• Kansli- och utredningschef Åsa Olsson föredrar ärendet projekt fossilfritt 
2030, kommunicering gällande deponier.  
 

• Controller Eva-Lena Lundholm föredrar ärendet ekonomisk rapport för 
kommunstyrelsens 2022.  
 

• Ekonomichef Daniel Nilsson föredrar ärendet ekonomisk rapport för 
Enköpings kommun 2022.  
 

• Controller Ingela Höij föredrar ärendet genomförandebeslut av ny 
grundskola, sporthall och fritidsgård samt omfördelning investeringsbudget 
konstgräsplan Lillsidan 4:4.  

__________  
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Paragraf 206 Ärendenummer KS2022/175 

Information om kommunikationsinsatser, valet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Ett ledamotsinitiativ från Anders Wikman (NE) inkom till kommunstyrelsen den 2 
februari 2022, § 55 som handlade om hur kommunen informerade medborgarna 
inför hösten val. 

Kommunstyrelsen fick den 24 maj 2022, § 113 en redovisning på den 
kommunikationsplan som valnämnden antog den 31 mars, § 10. 
Kommunikationsplanen beskrev såväl allmänna kommunikationsinsatser samt de 
insatser som syftar till att uppfylla det uppdrag som fastställts i 
kommunikationsplanen om ett ökat valdeltagande för förstagångsväljare samt 
väljare från grupper och områden där valdeltagandet kan förväntas bli lågt. 

Budskapet var att all kommunikation från Enköpings kommun ska vara partipolitiskt 
neutral och syfta till att uppmärksamma valet 2022 och på så vis bidra till ett högt 
valdeltagande utifrån ett demokratiperspektiv.  Budskap var bland annat att: Varje 
individs röst är viktig – det är ett sätt att påverka! Kanaler där informationen 
kommer finnas är annonser i tryckt media, sociala medier, flyers, externa och 
interna hemsidan, digitala skärmar på strategiska platser med mera. Målgrupperna 
var alla invånare i Enköpings kommun som är 18 år och äldre, invånare i områden 
med lägre valdeltagande: Enögla, Fjärdhundra, Hummelsta, Romberga, 
Västerleden N, Västerleden S, unga vuxna (förstagångsväljare), väljare med annat 
modersmål än svenska, medarbetare inom Enköpings kommun, potentiella 
röstmottagare och utlandssvenskar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2022, § 113 då att: 

1. Ledamotsinitiativet anses besvarat. 
 

2. Den planerade uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen under hösten 
2022 och att det då framgår vilka åtgärder som vidtogs enligt 
aktivitetsplanen. 

Eftersom valnämnden har ett ansvar att bedriva val och kommunikation kring det 
får kommunstyrelsens beslut tolkas som en förfrågan till valnämnden att för 
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kommunstyrelsen presentera genomförda aktiviteter. Samtliga aktiviteter som stod 
i kommunikationsplanen genomfördes under valet 2022 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, valnämnden, 2022-11-17, § 80 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-05-24, § 113 

__________ 
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Paragraf 207 Ärendenummer KS2022/739 

Information om strategisk lönebildning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Strategisk lönebildning står för att på ett mer övergripande plan intressera sig för 
hur våra löner ser ut. Det kan handla om lönespridning, inbördes relationer mellan 
löner, möjligheten att göra lönekarriär samt vilken effekt våra löner/vår lönebild får 
på våra möjligheter att rekrytera. 

Enköpings kommun anställer medarbetare inom många yrkesgrupper, och vissa av 
dessa yrkesgrupper är svårare än andra att få tag på/rekrytera. För Enköpings 
kommun som arbetsgivare är det viktigt att inte göra det än svårare att rekrytera 
och behålla medarbetare, vilket kan ske om vi erbjuder lägre löner eller på andra 
sätt ha en ofördelaktig lönestruktur än omgivande marknader (oftast andra 
kommuner). För att kunna bedöma detta sker årsvis en insamling av dels 
bedömningar från förvaltningarna om hur svårt det är att rekrytera samt dels en 
insamling av lönestatistik från närliggande kommuner. 

Resultatet kan dels hanteras på förvaltningsnivå, och innebär att prioriteringar inom 
ramen för tilldelat löneökningsutrymme görs. HR-avdelningen utreder även hur 
prioriteringar på kommunnivå inom samma utrymme skulle kunna genomföras om 
så skulle behövas 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens personalutskott, 2022-09-26, § 16 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-16 

__________ 
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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 
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Paragraf 209 Ärendenummer KS2021/837 

Svar på motion - Föreningarnas Hus! 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. motionen ”Föreningarnas Hus!” (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd 
då upplevelseförvaltningen redan arbetar med en utredning gällande 
ett ”Föreningarnas hus”. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S), Johan Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
En motion från Jesper Englundh (S) inkom i november 2021, varvid Jesper 
Englundh yrkar att Enköpings kommun omvandlar en av de tomställda lokalerna 
för att tas i anspråk av föreningslivet till ett ”Föreningarnas hus”.  Den 13 december 
2021, § 175 beslutade fullmäktige att motionen skulle skickas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Den 17 oktober 2022, § 155 beslutade fullmäktige att upplevelsenämnden ska få i 
uppdrag att utreda och besluta gällande ett ”Föreningarnas hus”. Redan 
dessförinnan hade kommunledningsförvaltningen påbörjat en utredning gällande 
frågan. Eftersom frågan redan ligger hos upplevelsenämnden att hantera 
föranleder Jesper Englundhs motion inte någon åtgärd. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till motionen.  

Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ”Föreningarnas 
Hus!” (KS2021/837) föranleder inte någon åtgärd då upplevelseförvaltningen redan 
arbetar med en utredning gällande ett ”Föreningarnas hus”. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 165 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-12-13, § 175 
Motion, Föreningarnas hus, Jesper Englundh (S), 2021-12-13 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Paragraf 210 Ärendenummer KS2022/733 

Inriktning löneöversyn 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till inriktning av löneöversynen 2023, 
daterad 2022-09-15.  

Särskilt yttranden 
Sverker Scheutz (V) lämnar in följande särskilda yttrande: 

”Dokument av denna art bör vara mer konkreta och innehållsmässigt klarare. 
Dessutom bör de utformas så att de egenskaper som efterfrågas vid lönesättning 
framgår klarare.” 

Sammanfattning 
Inom Enköpings kommun styrs lönesättning av individens prestationer och resultat 
i relation till uppdrag och mål för verksamhet och individ utifrån kollektivavtal 
(huvudöverenskommelse HÖK). Kommunens lönekriterier, vilka kan förtydligas 
eller kompletteras på lokal nivå, ska ses som förtydliganden av vad som är 
uppmuntransvärda och verksamhetsnyttiga beteenden, och som stöttar 
kommunens verksamhet.  

HR kommer i år att kunna presentera underlag för förvaltningarna som därefter kan 
besluta om egna satsningar inom sin ram. Budgetutrymmet beslutas av 
kommunfullmäktige, men budget för 2023 är ej beslutad ännu.  

Ett årligt dokument med styrande skrivningar kring hur nästkommande löneöversyn 
ska genomföras behövs i relation både till cheferna och de fackliga 
organisationerna. Målsättningen är att samtliga tillsvidareanställd personal ska få 
sin nya lön senast i samband med juni månads lön 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens personalutskott, 2022-09-26, § 17 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-07 
Förslag, inriktning av löneöversyn 2023 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen, Johan Åberg  



 Protokoll  17 (79) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-29  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 211 Ärendenummer KS2022/433 

Kommunledningsförvaltningens årliga uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket (AV) gjorde under 2021–2022 inspektioner i några av 
verksamheterna i Enköpings kommun för att undersöka hur kommunen arbetar 
med Årlig uppföljning SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Inspektionen visade 
på en del brister i vårt arbete, vilka har åtgärdats.  

Rutin, enkät och mallar för årlig uppföljning SAM har tagits fram av HR-
avdelningens arbetsmiljögrupp. Fackliga representanter har involverats i 
framtagandet samt uppdateringar av detta. 

Kommunens arbete med årlig uppföljning är nu godkänt av AV. Utvecklingen av 
rutinen för årlig uppföljning resulterade i en digital enkät, framtagande av ny, 
uppdaterad rutin för arbetet med en tydlig tidplan samt nya mallar för 
handlingsplaner. Enhetscheferna som genomfört den digitala enkäten har uttryckt 
att det är ett alltför tidskrävande arbete, vilket resulterat i en uppdatering av rutinen 
och en förenkling av enkäten. Den digitala enkäten är enbart en checklista för hur 
man arbetat med SAM under året, med svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej”. 
Utifrån denna checklista får samverkansgruppen sedan fylla i en handlingsplan för 
vad som behöver arbetas med under kommande år. Förhoppningen är att 
enhetscheferna ska uppleva arbetet med årlig uppföljning som tydligare och 
mindre tidskrävande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens personalutskott, 2022-09-26, § 18 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 

__________  
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Paragraf 212 Ärendenummer KS2021/503 

Detaljplan för Hagalund 1:13, ändring av detaljplan - 
beslut om antagande 2011/461 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ändringen av detaljplanen antas.  

Sammanfattning 
Fastighetsägaren Jc Lindströms Fastigheter i Enköping Ab ansökte 2021 om 
planbesked för att få höja högsta byggnadshöjden från nuvarande 8 meter till 12 
meter inom sin fastighet Hagalund 1:13. Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområdet Hagalund (även kallat företagsparken) som är beläget norr 
om E18 i nordöstra Enköping. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att den begärda ändringen var en 
lämplig förändring utifrån att det skulle ge fastigheten samma högsta byggnadshöjd 
som omgivande fastigheter i Hagalund redan har. Plex-utskottet beslutade 2021-
10-14, § 84 om positivt planbesked och 2022-02-03, § 10 om samråd och att 
ändringen inte bedöms ha betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett förslag till och skickade detta på 
samråd i tre veckor under september 2022 och sedan på granskning i två veckor 
under oktober 2022. Under planprocessen har totalt sju olika remissinstanser yttrat 
sig varav ingen har haft några erinringar mot planförslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-11-10, § 102 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-24 
Illustration av ändringen av plankartan, 2022-10-20 
Planändringsbeskrivning, 2022-10-20 
Granskningsutlåtande, 2022-10-20 
Samrådsredogörelse, 2022-09-28  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Planavdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 213 Ärendenummer KS2022/861 

Remiss av nämndernas reglementen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. remittera respektive nämnds reglemente till respektive nämnd, 
 

2. remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 24 februari 2023. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S), Johan Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Utifrån de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om 13 juni 2022 (KF § 93)  
har kommunledningsförvaltningen arbetat med en rad olika revideringar i  
kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. I beredningen av detta ärende  
har beslutsunderlag tagits fram för följande ändringar: 

− Andra vice ordförande införs i nämnderna (se KF § 93/2022-06-13 punkt 3) 
− Antalet ledamöter och ersättare i nämnd ska vara minst nio men kan vara  

flexibelt uppåt (se KF § 93/2022-06-13 punkt 4)  

Översyn och uppdatering av reglementen utifrån rättspraxis och utifrån  
Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) aktuella rekommendationer. 
De ovanstående ändringarna är prioriterade eftersom nämnderna inleder en 
ny mandatperiod efter kommunalvalet. 

Det slutgiltiga beslutet att ändra reglementen ska fattas av 
kommunfullmäktige. Som ett led i beredningsarbetet ska nämnderna ges möjlighet 
att yttra sig över de i detta ärende föreslagna ändringarna och som gäller för den 
egna nämnden. Beslutsunderlaget för de övriga ändringarna som föranleds av 
kommunfullmäktiges beslut KF § 93/2022-06-13 föreslås i ett senare skede genom 
separat ärenden.  

Kommunledningsförvaltningen har också en plan på att föreslå förtydliganden i  
vissa av nämndernas ansvarsfördelningar. Synpunkter kring dessa frågor emottas 
i de skilda ärenden som initieras senare medan det nu aktuella remissförfarandet  
gäller enbart för de ändringar som föreslås i detta ärende.  
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Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens beslutar att reglementena inte 
skickas ut på remiss.  

Peter Book (M) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. remittera respektive nämnds reglemente till respektive nämnd, 
2. remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 24 februari 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-24 
Remissunderlag, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun, 2022- 
11-24 
Förslag, Reglemente för socialnämnden i Enköpings kommun, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för tekniska nämnden i Enköpings kommun, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för upplevelsenämnden i Enköpings kommun, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings  
kommun, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för valnämnden i Enköpings kommun, 2022-11-24 
Förslag, Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun, 2022- 
11-24 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd 
Socialnämnden, för åtgärd 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Valnämnden, för åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd   
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Paragraf 214 Ärendenummer KS2022/529 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. revidera delegationsordningen enligt förslag daterat 2022-10-19 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning den 24 maj 2022 (§ 134). När  
den nu har tillämpats under en period har det framkommit ett behov av att revidera  
den. 

Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar  
ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller  
kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. Enligt 6 kap. 1 a §  
offentlighets- och sekretesslagen får en myndighet i ett enskilt fall besluta att en  
sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.  
Eftersom utlämnandeärendet ska hanteras skyndsamt är det lämpligt att detta  
beslut delegeras. 

Om en typ av behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för  
fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före  
behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Beslut gällande denna bedömning 
föreslås delegeras till avdelningschef respektive stabschef. 

Två beslutspunkter gällande förvaltningsorganisationen föreslås, en övergripande  
där delegationen ligger på kommundirektören och en som tar sikte på  
avdelningarnas organisation där delegationen ligger på avdelningschef, efter  
samråd med stabschef. Inget av besluten får innebära avsteg från  
kommunstyrelsens ledningsfunktion i fråga om verksamhetens inriktning,  
omfattning eller kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 166 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 2022-10-19 

__________  
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Paragraf 215 Ärendenummer KS2022/824 

Arvode till vigselförrättare och begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande 
bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare samt borgerliga 
begravningsförrättare ska gälla till och med 31 mars 2023. 

Sammanfattning 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019- 
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19  
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under  
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och  
borgerliga begravningsförrättare.  

Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda  
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa  
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga  
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala  
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen.  
Ersättningarna bör hur som helst inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller  
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen  
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska  
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i 
enlighet med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 
12 december 2022. 

Utredningen är inte slutförd än och ett slutligt förslag till beslut kommer inte kunna  
redovisas till fullmäktige senast 12 december 2023. För att de borgerliga  
vigselförrättarna och begravningsförrättarna inte ska stå utan ersättning under  
beredningen av ärendet föreslås att nuvarande bestämmelser om ersättning ska  
gälla fram till och med 31 mars 2023 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 167 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare, 2019-04-15 
Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare, 2019-04-15  
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__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd   
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Paragraf 216 Ärendenummer KS2021/127 

Regler för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta förslag till regler för inköp och upphandling, daterat den 8 augusti 
2022, 
 

2. reglerna ska börja gälla den 1 januari 2023, 
 

3. kommunstyrelsen får i uppdrag under 2023 ta fram ett förslag till program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S) och Sverker Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

Särskilt yttranden 
Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Johan Enfeldt (S), Solweig Sundblad 
(S) och Sverker Scheutz (V) lämnar in följande särskilda yttrande: 

”Vi anser utöver vårt yrkande om meddelarfrihet också att de synpunkter avseende 
bland annat rutiner inför upphandling, involvering av arbetstagarnas organisationer 
samt användning av underleverantörer, som Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden lämnat väl skulle kunna passa in i något av dokumenten 
Policy eller Regler för upphandling. Vi förstår dock att punkterna istället kan tas 
med i det Program som KS nu beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att ta fram, 
och nöjer oss därför med det. 

Att vi sent i processen tvingas besluta om en lagstadgad handling som rimligen 
från början hade kunnat utgöra ramverk för arbetet med att ta fram Policy och 
Regler för upphandling understryker det faktum att styrning och styrdokument i 
Enköpings kommun behöver stramas upp. 
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Vi vill också understryka att dokumenten Policy respektive Regler för upphandling 
kan komma att påverkas av innehållet i det Program som kommunfullmäktige nu 
föreslås besluta om.” 

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling behöver revideras för att följa  
upphandlingslagstiftningen. Utöver det behövs det regler som kompletterar den  
policy som fullmäktige antog 14 mars 2022, § 38 (KS2021/128). 

Den 25 januari 2022 (§ 14) beslutade kommunstyrelsen att skicka ett förslag till  
regler för inköp och upphandling på remiss till nämnderna. Svar har kommit från  
tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. Utifrån de inkomna remissvaren har ett nytt 
förslag till regler för inköp och upphandling tagits fram. 

Den 17 oktober 2022 återremitterade kommunfullmäktige, genom en  
minioritetsåterremiss, ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att  
kommunstyrelsen ska återkomma med ett förslag som säkerställer att de avtal  
som Enköpings kommun träffar med externa utförare innehåller regler som täcker  
frågan om meddelarskydd samt övriga punkter i remissvaret från utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden. 

I förslaget till regler för inköp och upphandling har det, jämfört med förslaget som  
skickades på remiss till nämnderna, förtydligats vad nämndens och förvaltningens  
ansvar innebär i praktiken och vilken roll inköpsavdelningen har. Dispositionen har  
också gjorts om, för att göra det tydligare vad som gäller vid respektive typ av  
inköp (avrop från ramavtal, annonserad upphandling och direktupphandling) och  
vilka delar som gäller oavsett typ av inköp (avsnitt 4, Övergripande förhållningssätt  
vid anskaffning). 

Förslaget till regler för inköp och upphandling förtydligar det ansvar som redan 
idag ligger på nämnden i egenskap av upphandlande myndighet. Detta ansvar 
följer direkt av kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och nämndens 
reglemente och åligger nämnden oavsett vad som sägs i dessa regler. Reglerna 
innebär inte en ansvarsförskjutning utan förtydligar enbart det ansvar som redan 
gäller. 

Reglerna för inköp och upphandling syftar inte till att i detalj beskriva vilka krav  
kommunen ska ställa i en upphandling. Finns det behov av att mer specifikt  
beskriva hur en viss typ av upphandling ska gå till och vilka krav som ska ställas 
får det regleras särskilt. Det skulle till exempel kunna handla om ett dokument som  
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styr vilka krav den upphandlande myndigheten ska ställa när den beslutat att  
tillämpa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett  
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs  
av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och  
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Det  
programmet är ett lämpligare dokument för de synpunkter minoriteten i fullmäktige  
har framfört jämfört med reglerna för inköp och upphandling. Det föreslås därför 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett sådant program.  

Yrkanden 
Sverker Scheutz (V) yrkar på att i riktlinjerna för inköp och upphandling lägger till 
punkt ”4.10 Meddelarfrihet och meddelarskyddet med texten: allt som görs på 
uppdrag av Enköpings kommun bekostas av offentliga medel, varför det är viktigt 
att externa utförares anställda få åtnjuta samma meddelarfrihet och meddelarskydd 
som tryckfrihetsförordningen ger kommunens anställda. Därför ska de avtal som 
Enköpings kommun träffar med externa utförare innehålla bestämmelser om de 
anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd.” 

Johan Enfeldt (S) yrkar bifall till Sverker Scheutz (V) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågat först om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner så.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsens bifaller eller avslår Sverker 
Scheutz (V) tilläggsyrkande och finner avslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 168 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-30 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-10-17, § 157 
Förslag, Regler för inköp och upphandling, 2022-08-08 
Remissvar, tekniska nämnden, 2022-03-16 TN § 26 
Remissvar, upplevelsenämnden, 2022-03-15 UPN § 28 
Remissvar, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-13 UAN § 55 
Beslutat yttrande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-05 
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2022-03-23 VON § 35 
__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Paragraf 217 Ärendenummer KS2021/917 

Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i 
Enköpings kommun 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter och 
riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun  
enligt förslag daterat 2022-10-21 

Sammanfattning 
Det finns behov av att ersätta det befintliga arkivreglementet med arkivföreskrifter  
och riktlinjer, detta för att uppnå ändamålsenlig och effektiv styrning av  
arkivhanteringen samt för att tydliggöra ansvarsförhållandena inom arkivområdet.  

Framtagandet av föreskrifterna och riktlinjerna är första steget i ett pågående  
utvecklingsarbete gällande kommunens övergripande arkivhantering. I nästa steg  
planeras det för framtagande av rekommendationer och uppdatering av  
arkivmyndighetens rådgivning.  

Föreskrifterna berör det som i arkivlagen definieras som arkivvård.  
Riktlinjerna innehåller bestämmelser om bland annat ansvarsfördelning, gallring  
och uppgifter som inte reglerats tydligt på annat sätt. 

Förslaget har remitterats till kommunens nämnder, bolag och kommunrevisionen.  
Åtta av nio instanser har svarat och utifrån inkomna synpunkter har stycket om  
arkivmyndighetens uppdrag flyttats. 

Flera av de inkomna synpunkterna bedöms kunna åtgärdas i nästa steg av  
utvecklingsarbetet gällande arkivmyndighetens rådgivning och rekommendationer  
och föranleder inga konkreta förändringar i förslagets innehåll eller utformning. 
Två nämnder framhåller att det finns ett stort behov av att detta arbete påskyndas. 

Planen är att gå vidare med nästa steg efter det att föreskrifterna och riktlinjerna 
antagits. Bedömningen är dock att det med befintliga personella resurser (2,5 
tjänst) – samt det faktum att arkivmyndigheten redan idag inte hinner med vissa  
delar av sitt uppdrag – inte är möjligt att påskynda arbetet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 170 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 
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Förslag, Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun, 2022- 
10-21 
Sammanställning och analys av remissvar om föreskrifter och riktlinjer för 
hantering av arkiv, 2022-10-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
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Paragraf 220 Ärendenummer KS2022/724 

Kommunfullmäktiges annonsering för mandatperioden 
2022 – 2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet på grund av att ärendet inte 
uppfyller kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige besluta särskilt om i  
vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträden ska ske. Utöver  
det ska sammanträdet även tillkännages på kommunens anslagstavla. Under  
föregående mandatperiod skedde annonsering i Enköpings-Posten, Uppsala Nya  
Tidning och Mitt i (tidigare Ena-Håbo Tidningen). 

Sedan den nya kommunallagen började gälla 1 januari 2018 har kommunens  
anslagstavla varit digital och finns på kommunens webbplats. Med anledning av  
denna förändring har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sitt förslag till  
arbetsordning för kommunfullmäktige föreslagit att kravet på annonsering i  
ortspress slopas. 

En digital anslagstavla istället för en fysisk har ökat tillgängligheten för det som  
publiceras där. Eftersom det finns personer som är i behov av andra  
informationskanaler än internet för att tillgodogöra sig informationen finns det en  
utökad serviceskyldighet för kommunerna när det gäller att förmedla den 
information som tillkännages på anslagstavlan. Den servicen tillhandahåller idag  
kommunens Kontaktcenter. 

I ett försök att nå nya målgrupper föreslås att fullmäktiges ordförande, eller någon  
han sätter i sitt ställe, inför varje fullmäktigesammanträde gör ett kort inslag på  
kommunens Facebook-sida där han eller hon kort presenterar något av ärendena  
som ska hanteras på sammanträdet. 

Att upphöra med annonseringen av fullmäktiges sammanträden i de lokala  
ortstidningarna innebär en besparing för kommunen med cirka 600 000 kronor per  
mandatperiod, varav annonsering i Mitt i Enköping utgör cirka 100 000 kronor.  

Kommunens Facebook-sida har 9 500 följare, vilket kan jämföras med Enköpings-
Posten som har en räckvidd på 24 000 personer. Tidningen Mitt i Enköping  
distribueras hem till alla hushåll inom Enköpings kommun och som komplement  
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finns tidningen även i ett antal tidningsställ på strategiska platser inom kommun.  
Det finns således en risk att färre personer kommer uppmärksamma fullmäktiges  
sammanträden i och med att annonseringen i ortstidningarna slopas. Det föreslås  
därför att det nya sättet att tillkännage fullmäktiges sammanträden ska utvärderas  
efter ett år, för att se vilka konsekvenserna blev. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att annonsera i Enköpings-Posten och Mitt i Enköping samt vid behov 
komplettera med inlägg på kommunens sociala medier. 

Peter Book (M) yrkar på återremiss för att ärendet inte uppfyller 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Linda Johansson (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag till 
beslut. Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
återremitteras och finner att kommunstyrelsens beslutar att återemittera ärendet på 
grund av att ärendet inte uppfyller kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 169 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 

__________ 
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Paragraf 221 Ärendenummer KS2022/885 

Antagande Klimatkontrakt 2030, version 2022, 
återrapport Klimatkontrakt 2030, version 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. godkänna återrapport av Klimatkontrakt 2030, version 2021, 
 

2. godkänna reviderat Klimatkontrakt 2030, version 2022. 

Sammanfattning 
Innovationsprogrammet ViabIe Cities har en satsning som heter Klimatneutrala  
städer 2030. Inom den satsningen arbetar 23 svenska kommuner, som  
tillsammans har 40% av Sveriges befolkning tillsammans med fem myndigheter  
och Viable Cities programkontor. Det centrala verktyget för detta samarbete är  
Klimatkontrakt 2030, vilket är ett avtal där alla parter tar på sig att konkret bidra till  
att öka takten i klimatomställningen och för att hålla den globala uppvärmningen  
under 1,5 grader.  

Klimatkontraktet ska revideras årligen, både på lokal nivå och på den nationella  
nivån. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan  
städerna och den statliga nivån. Enköpings kommun har tidigare signerat två 
versioner. Vid beslut om godkännande av den tredje versionen kommer 
signeringen av kontraktet att äga rum den 8:e december 2022. 

Utöver beslut om godkännande av reviderat förslag till Klimatkontrakt 2030, 
version 2022 överlämnas uppföljning av Klimatkontrakt 2030, version 2021 enligt 
bilaga. Version 2022 innehåller tydligare ambitioner för kommande år, vilket också  
möjliggör en tydligare uppföljning. Versionen 2022 är utan bilaga, fokusområdena i  
version 2021:s bilaga finns beaktade i nya förslaget. 

Revideringen av Klimatkontrakt 2030 är ett delprojekt inom projektet 
Klimatneutrala Enköping 2030. En arbetsgrupp har genomfört revideringen i 
kontakt med berörda parter inom kommunen. Klimatkontraktet har därefter 
godkänts av styrgruppen, tillika kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningens bedömning är att Klimatkontrakt 2030 skapar förutsättningar för  
Enköpings kommun att öka takten i klimatomställningen. Kortsiktigt bedöms 
kostnaderna som kontraktet medför främst vara kostnader för  
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nedlagd arbetstid. Mer långsiktigt innebär åtaganden att städers klimatomställning  
ska ske utifrån ett brett perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
samtidigt beaktas. Ett viktigt perspektiv i det långsiktiga arbetet är hur ekonomin  
fungerar som ett verktyg där dess struktur främjar hållbar utveckling.  

Genom att ingå i satsningen Klimatneutrala städer 2030 ges möjlighet att ta del av  
andra finansieringskällor som exempelvis EU-medel. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 171 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 
Klimatkontrakt 2030, version 2022 
Bilaga, återrapport Klimatkontrakt 2030, version 2021 
Klimatkontrakt 2030, version 2021  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Hållbarhetsstrateg, för åtgärd 
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Paragraf 223 Ärendenummer KS2022/404 

Starttid för kommunstyrelsens sammanträden 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena under 2023 startar klockan 08.30.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2022, § 142 att sammanträda följande 
dagar 2023: 17 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 
september, 16 oktober, 13 november och 18 december.  

Enligt kommunstyrelsens reglemente punkt 32, ska styrelsen sammanträde på dag 
och tid som styrelsens bestämmer. Kommunstyrelsens beslutade inte om vilken tid 
sammanträden ska starta och därför behöver nytt beslut fattas.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens möte ska starta klockan 09.00.  

Peter Book (M) yrka bifall till arbetsutskottet förslag till beslut att sammanträdena 
ska starta klockan 08.30.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 163 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-05-24, § 142 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledamöter, för kännedom 
KLF kommunikation, för åtgärd 
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Paragraf 224 Ärendenummer KS2022/613 

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
En ekonomisk rapport per sista oktober 2022 har upprättats av  
kommunledningsförvaltningen. En ekonomisk rapport oktober med uppföljning av 
ekonomi har upprättats. Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens 
avdelningschefer, med stöd från förvaltningens ekonom och stabschef. 

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 miljoner kronor. Utfallet 
uppgår till 171,6 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 76,1 procent av 
budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 10,2 miljoner kronor. 

Avvikelsen beror främst på personalkostnaderna som är lägre än budgeterat på  
grund av vakanta tjänster. Flera av tjänsterna har varit vakanta länge och det har  
varit svårt att rekrytera nya medarbetare, bland annat inom redovisning och IT. 
Det har i sin tur medfört att kostnader för konsultstöd som behövts för att täcka 
upp vakanser har ökat. 

Inom digitaliseringssatsningen kommer alla beviljade medel inte hinna utnyttjas  
under året, detta på grund av att det varit få nystartade initiativ. Satsningen på FoU 
Enköping är långsiktig och tar tid, vilket innebär att kostnaderna kommer fördelas 
över flera år. Större delen av årets budgeterade medel kommer inte utnyttjas under 
2022. 

Nämndens investeringsbudget är på 11,7 miljoner kronor. Prognosen är att 9,5 
miljoner kronor av budgeten kommer förbrukas under året. Avvikelsen beror på att 
investeringar för projekt inom digitalisering och reinvesteringar i IT-utrustning 
beräknas bli lägre än budgeterat.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 172 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
Ekonomisk rapport oktober 2022, Kommunstyrelsen 

__________  
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Paragraf 225 Ärendenummer KS2022/614 

Ekonomisk rapport Enköpings kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Den ekonomiska rapporten för januari-oktober 2022 med prognos för 2022 för 
Enköpings kommun fastställs. 

Sammanfattning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget för vård- och 
omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i september är budgeten för kommunen 
123 miljoner kronor medan resultatmålet kvarstår på 2,5 procent. Prognosen för 
kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgår till 154 miljoner kronor vilket motsvarar 4,9 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 31 miljoner 
kronor bättre jämfört med budgeten eller 2,4 procentenheter bättre resultat jämfört 
med resultatmålet för 2022. Det bättre resultatet förklaras främst av att 
skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning ökar med 36 
miljoner kronor. 

Kommunens totala investeringsbudget för skatte- och avgiftsfinansierade 
investeringar uppgår till 932 mnkr. Helårsprognosen beräknas till 688 miljoner 
kronor vilket ger en positiv avvikelse jämfört med budgeten med 244 miljoner 
kronor. Det förklaras främst av att projekt, inom exempelvis nyinvestering i 
fastigheter och VA, har försents. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 173 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-15 
Ekonomisk rapport för Enköpings kommun 2022 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom  
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Paragraf 226 Ärendenummer KS2021/885 

Förlängning av uppdraget - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga uppdraget att ta fram ett förslag på en 
långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun till september 2023. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S), Johan Engwall (S) och Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/885) att uppdra  
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på en långsiktig ekonomisk 
plan för Enköpings kommun under 2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att uppdraget inte kan slutföras under 
2022 enligt kommunstyrelsen beslut. Ekonomiavdelningen har valt att nedprioritera 
uppdraget med anledning av händelser som påverkat planeringen inom 
avdelningen, framförallt flytten av kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2023 till 
november och de snabbt förändrade ekonomiska förutsättningarna.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar på att uppdraget om att ta fram en långsiktigt ekonomisk 
plan ska avslutas. 

Anders Wikman (NE) yrkar på att en utvecklad, långsiktig ekonomisk planering ska 
ingå som en årlig uppdaterad del av resursfördelningsmodellen och 
budgetprocessen, t.ex. att tydliggöra hur befolkningsutveckling, investeringsbehov 
och skatteprognoser långsiktigt påverkar kommunens ekonomiska ställning.  

Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att 
kommunstyrelsen beslutar att förlänga uppdraget att ta fram ett förslag på en 
långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun till september 2023. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande ställer alla 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter 
Books (M) yrkande.  

Votering begärs och ska genomföras.  

Ordförande utser arbetsutskottet förslag till beslut som huvudförslag.  

Utse motförslag - omröstning ett 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång för att utse motförslag till 
huvudförslaget:  

JA-röst för bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE) X   

Jesper Englundh (S)  X   

Krister Larsson (M)   X 

Agneta von Schoting (NE) X   

Per Elfving (KD)   X 

Ulrika Ornbrant (C)   X 

Kenneth Hällbom (MP) X   

Svante Forslund (L)   X 

Solweig Sundblad (S) X   

Johan Enfeldt (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Anders Lindén (-)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Peter Book (M) X   

Antal: 9  6 
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Med 9 JA-röster mot 0 NEJ-röster (6 avstår) utser kommunstyrelsen Anders 
Wikmans (NE) som motförslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Huvudomröstning - omröstning två 
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:  

JA-röst för arbetsutskottet förslag till beslut.  
NEJ-röst för Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE)  X  

Jesper Englundh (S)   X  

Krister Larsson (M) X   

Agneta von Schoting (NE)  X  

Per Elfving (KD) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Svante Forslund (L) X   

Solweig Sundblad (S)  X  

Johan Enfeldt (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Anders Lindén (-) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Peter Book (M) X   

Antal: 8 7  

 
Med 8 JA-röster mot 7 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 174 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-19 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 25 

_________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, för kännedom   
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Paragraf 227 Ärendenummer KS2022/321 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och 
plan för 2024-2025, investeringsbudget samt taxor och 
avgifter för 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på: 
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning år 2023, 
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023, 
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023, 
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor, 
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor. 

 
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 

 
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 

posten ”Buffert för volymförändring”. 
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”. 
 

5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3. 
 

6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
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9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till;  
- 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB  
- 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,24 procent för ENA Energi AB 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S) och Johan Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 25 oktober 2022 att 
revidera ”Tidplanen för styrning och uppföljning 2022” (KS2022/531) ytterligare en 
gång där kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–
2025 flyttas till den 12 december 2022. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om 
årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461). 
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet 
den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.  

Kommunallagen, 11 kap.  11 §, föreskriver att ”Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för 
begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.” 

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad 2023 och fastställs till 21:34 kronor vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022.  

Yrkanden 
Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C), Anders Wikman (NE), Kenneth Hällbom (MP), 
Per Elfving (KD), Svante Forslund (L), Krister Nyström (M) och Agneta von 
Schoting (NE) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 
2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget 
grundas på: 
- resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning år 2023, 
- soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023, 
- självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023, 
- buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor, 
- elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor. 

 
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor. 

 
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 

posten ”Buffert för volymförändring”. 
 

4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur 
posten ”Elpris-kostnadsökning”. 
 

5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som fattas med stöd av punkt 2 och 3. 
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6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget 
för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå 
motsvarande 55,4 miljoner kronor. 
 

7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 
2023. 
 

8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor. 
 

9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 
40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende 
Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings 
Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är 
oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för 
kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett 
totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala 
bolag, under år 2023 till;  
- 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB  
- 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,24 procent för ENA Energi AB 

Jesper Englundh (S) och Linda Johansson yrkar att kommunstyrelses föreslår 
kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna budgetförslag.  
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Omröstning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 
Peter Books (M) med fleras yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024-2025 
Förslag Taxor och avgifter 2023, 2022-11-23 
Socialdemokraternas budgetförslag, 2022-11-28 
Vänsterpartiets budgetförslag, 2022-11-28 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd  
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Paragraf 228 Ärendenummer KS2022/606 

Tilläggsbudget för socialnämnden 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Enköpings kommuns budget för 2022 revideras genom att 
socialnämndens budgetram höjs med 31,1 miljoner kronor. 
 

2.  Enköpings kommuns budgeterade resultat för 2022 minskas från 122,8 
miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 
2,5%, soliditet på ≥ 25% samt självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls 

Sammanfattning 
Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december  
2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå  
socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i  
uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter  
att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916). 

På socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2022 beslutade nämnden att gå  
vidare med en ny begäran om tilläggsbudget för 2022 motsvarande 31,1 miljoner  
kronor (SN2022/174). Beslutet baseras på socialnämndens delårsrapport per 31  
augusti 2022 och den utredning om volymer som socialförvaltningen utfört. Som 
en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom 
socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare 
redovisats som gemensamma brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har inte 
tidigare varit volymuppräknade. Genom att dessa kostnader volymuppräknas blir 
det en tydligare koppling mellan socialförvaltningens bemanningsbehov i 
förhållande till kommuninvånarnas behov. 

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är mottagningen, utredning  
barn, utredning vuxen, samhällsvård barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd  
(personal). Dessa nya volymsatta verksamheter motsvarar 9,9 miljoner kronor i  
kostnadsökning för personalbehov för 2022.  

Socialnämnden har också haft volymökningar inom bland annat övrig vuxenvård  
(ej missbruk), familjehem för barn samt institutionsvård barn under 2022  
motsvarande 18,3 miljoner kronor i kostnadsökning. På grund av svårigheter att  
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rekrytera personal med tillräcklig kompetens har socialförvaltningen tagit in  
konsulter som medfört ökade kostnader motsvarande 2,9 miljoner kronor under  
2022. Dessa tre poster motsvarar en total kostnadsökning på 31,1 miljoner kronor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att socialnämndens begäran om  
tilläggsbudget för 2022 bifalles utifrån den utredning socialförvaltningen gjort samt  
de volymökningar som socialnämnden har under 2022. Socialnämndens  
volymökningar och nya volymsatta verksamheter finns inlagda i 
resursfördelningsmodellen för budget 2023. 

En ökning av socialnämndens budgetram med 31,1 miljoner kronor medför att  
Enköpings kommuns budget för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7  
miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på ≥ 25% samt  
självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) och Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Omröstning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om 
kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 175 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-18 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-19, § 133, KS2022/606 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62, KS2021/916 
Socialförvaltningens missiv, 2021-12-20, SN2021/51 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 146, SN2022/174 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd   
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Paragraf 229 Ärendenummer KS2022/495 

Genomförandebeslut av ny grundskola, sporthall och 
fritidsgård Lillsidan 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. av tekniska nämnden beställa genomförande av investering i ny  
 grundskola, grundsärskola och utemiljö för 366 miljoner kronor samt  
 sporthall/gymnastikhall och fritidsgård för 64 miljoner kronor - på Lillsidan 
 4:4 - enligt programhandling för Lillsidanskolan daterad 2022-04-19 och  
 programhandling för Lillsidanskolan, idrottshall och utemiljö daterad  
 2022-04-11. 
 

2. utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens och upplevelsenämnden ökade 
driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

3. tekniska nämndens utökade driftkostnad för investering av 
skyddsrum samt temporära driftkostnader för rivningar, utrangeringar och 
evakuering hanteras i ordinarie budgetprocess 

Reservationer 
Kenneth Hällbom (MP) reserverar sig mot förslag till beslut till förmån för eget 
yrkande.  

Särskilda yttranden 
Svante Forslund (L) lämnar in följande särskilt yttrande:  

”Lillsidan är för närvarande ett av kommunen viktigaste omvandlingsområden och 
där den nya Lillsidanskolan ska bli en ”fokalpunkt” i den servicenod som området 
kring Västersleden kommer att utgöra. Förarbetena för den nya skolan och 
stadsdelen betonar skolans betydelse för att skapa en inbjudande och öppen 
atmosfär som inbjuder till möten och ökad integration. Lillsidanskolan ska vara en 
sammanhållande funktion för stadsdelen Lillsidan, en byggnad för invånarna att 
vara stolt över och som ska manifestera kommunens höga ambitioner. Vår 
uppfattning är att det förslag till gestaltning av Lillsidanskolan som finns i 
programhandingen och beslutsunderlaget inte fullt ut möter dessa förväntningar. I 
det fortsatta genomförandearbetet ska projektet i designarbetet därför sträva efter 
en mer öppen och inbjudande gestaltning av framför allt huvudentrén.” 
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Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas. Investering i ny 
grundskola med sporthall/fritidsgård på Lillsidan 4:4 finns med som enskilda projekt 
i kommunfullmäktiges investeringsplan för 2022–2026. 

Hösten 2018 beslutade skolnämnden (nuvarande utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i de 
västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömde att befintliga byggnader når sin tekniska livslängd inom en femårsperiod. 

Grundskolan inkluderar grundsärskola med träningsskola. Antalet elevplatser 
utökas då skolan är dimensionerad för 850 elever jämfört med dagens kapacitet 
om cirka 550 elever. Grundsärskolan är dimensionerad för totalt 80 elever. 

I maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en 
programhandling (UAN2022/389). Styrande riktmärke för kostnaden per elev i 
grundskola är max 20 000 kronor per elev och år. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade att sporthallens hyreskostnad per elev och år 
skulle ingå i de 20 000 kronorna per elev. 

Då grundskolan har behov av kompletterande sporthall har upplevelsenämnden 
beslutat om en ny sporthall och fritidsgård för elever och föreningsliv (UPN 2022/ 
97).  Nuvarande gymnastikhall är externt förhyrd med ett tidsbegränsat 
kontrakt där rivningsplaner finns. Den nya sporthallen ska vara fullstor och kunna 
användas av grundsärskolan. Sporthallen innefattar en extra yta om 500 
kvadratmetrar anpassad för verksamheten gymnastikidrott.  

I befintlig skola finns skyddsrum som behöver ersättas i den nya grundskolan.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i juni 2022 godkänt 
programhandling för Lillsidanskolan, daterad 2022-04-19. Nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut enligt programhandlingen med 
finansiering av utökad driftbudget för investeringen. Nämnden godkänner inte hyra 
för skyddsrummet. (UAN 2022/309).  

Upplevelsenämnden godkände i maj 2022 programhandling för ny idrottshall, 
daterad 2022-04-11. Nämnden äskar om utökad driftbudget för total investering 
(UPN2022/97). 

Tekniska nämnden har godkänt den del av grundskolans programhandling, 
inklusive skyddsrum, som ligger inom nämndens ansvarsområde samt preliminär 
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hyresindikation (TF2021/85). Tekniska nämnden har också godkänt 
programhandling för sporthall/fritidsgård för den del som ligger inom nämndens 
ansvarsområde (TF2022/492).  

I förslaget beräknas inflyttning till hösten 2026. Iordningsställande av utemiljön 
planeras pågå i ytterligare ett år till hösten 2027. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar på följande tilläggsyrkande:  
"För att möjliggöra ett mindre parkområde i det område som numera helt omfattas 
av Lillsidanskolans skolgård, bör omdisponering ske av framförallt den föreslagna 
fotbollsplanen. Ytan för fotbollsplanens behov begränsas till spel 7 mot 7, dvs 55 x 
35 meter. Ett mindre parkområde skulle skapa ett naturligt inslag av fler 
vuxenrörelser i skolområdet under kvällar och helger, vilken ger en högre 
trygghetskänsla för de barn och ungdomar som befinner sig där.” 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut och avslag till 
Kenneth Hällboms (MP) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottet förslag till beslut och finner så. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens beslutar om kommunstyrelsens 
ska bifalla eller avslå Kenneth Hällboms (MP) tilläggsyrkande och finner avslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 176 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltning, 2022-10-04  
Protokollsutdrag, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden,2021-02-17, § 4 
Protokollsutdrag, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-06-15, § 115 
Programhandling Lillsidanskolan, 2022-04-19 
Programhandling utemiljö Lillsidanskolan och ny idrottshall daterad, 2022-04-11 
Kalkylunderlag grundskola Lillsidan, daterat 2022-05-20 
Kalkylunderlag ny sporthall och fritidsgård Lillsidan daterat 2022-05-20 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19, § 87 
Protokollsutdrag, skolnämnden, 2018-12-10, SKN2018/379, § 129 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-06-15, UPN2021/80, § 60 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2020-04-23, UPN2020/83, § 39 
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Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-05-17, UPN2022/97, § 36 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, TF2021/85, § 72 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, TF2021/492, § 73 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-09-22, TF2021/492, § 91 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom 
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Paragraf 230 Ärendenummer KS2022/837 

Omfördelning investeringsbudget konstgräsplan 
Lillsidan 4:4 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Omfördela 2,5 miljoner kronor i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens  
investeringsplan 2026 från samlingsposten 
hyresgäst/kapacitetsanpassningar/utemiljö till upplevelsenämndens projekt 
konstgräsplan Lillsidan.  
 

2. Omfördela 2,5 miljoner kronor i upplevelsenämndens investeringsplan  
2026 från inventarier till projektet konstgräsplan Lillsidan. 
 

3. Upplevelsenämndens ökade driftkostnader för investeringen hanteras i  
ordinarie budgetprocess.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upplevelsenämnden genomför investering av 
konstgräsplan på Lillsidan 4:4 för 5 miljoner kronor under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av investeringsplan 2026 och att 
upplevelsenämndens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Sammanfattning 
I projektet ny grundskola på Lillsidan 4:4 har samverkansmöjligheter mellan  
verksamheter eftersträvats och möjliggjorts. Utbildnings- och  
arbetsmarknadsförvaltningen har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i  
området genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på  
skolgården. 

I samverkan med upplevelseförvaltningen ser båda förvaltningarna en  
stor möjlighet och vinst att samnyttja den gräsplan som skolan planerat på  
skolgården. Förvaltningarnas gemensamma önskemål är därför att göra denna yta  
till en konstgräsplan med måtten cirka 79 meter x 66 meter. Planens storlek  
möjliggör spel för nio spelare eller uppdelning i två mindre planer med sju spelare  
per plan. Även om det inte skulle bli ett beslut om konstgräsplan har utbildnings-  
och arbetsmarknadsförvaltningen som avsikt att anlägga en enklare plan i samma  
storlek.  
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Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och  
idrottslektioner. På kvällar, helger samt vissa lov kommer konstgräsplanen kunna  
hyras av föreningslivet men även finnas tillgänglig för spontanidrott. 
Både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och upplevelsenämnden har 
fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige en omfördelning av investeringsplan 
för 2026 mellan nämnderna och att den ökade driftkostnaden för 
upplevelsenämnden hanteras i kommande budgetprocess.  
 
Ärendet har beretts mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning,  
upplevelseförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och  
kommunledningsförvaltning. Kommunledningsförvaltningen anser att 
grundskoleprojektets mål om social hållbarhet förstärks genom att den 
samordnade investeringen möjliggör en högre grad av naturlig vuxennärvaro i 
området.  

Med en samordnad investering kan investeringen utgiftsmässigt finansieras inom  
befintlig investeringsplan. Verksamhetsmässigt ger samordningen en hög  
nyttjandegrad då användning av investering möjliggörs både dag- och kvällstid för  
såväl skolan som föreningslivet men även för spontanidrott. Den totala 
investeringsutgiften beräknas till 5 miljoner kronor och driftkostnadsökning till cirka 
0,7 miljoner kronor för upplevelsenämnden. Eftersom upplevelseförvaltningen har 
driftansvar för idrottsverksamhet i kommunen är det lämpligt att den samlade 
investeringsutgiften ligger hos upplevelsenämnden. Konstgräsplanen antas 
medföra en ökad vuxennärvaro vilket förstärker avsikten att förutom ny grundskola 
skapa en mötesplats i området där social hållbarhet utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 177 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 Protokollsutdrag, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 UAN2022/1099, § 162 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, UPN2022/170, § 67 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd  
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Paragraf 231 Ärendenummer KS2022/520 

Remiss av näringslivsprogram 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. remittera näringslivsprogrammet till tekniska nämnden, miljö- och  
byggnadsnämnden, socialnämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, ENA Energi AB, 
AB Enköpings Hyresbostäder, räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Enköpings centrumsamverkan, näringslivsrådet och andra näringslivs- och 
företagsorganisationer, 
 

2. remissvaren ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen senast den 
31 mars 2023.  

Sammanfattning 
Näringslivsprogrammet pekar ut den långsiktiga riktningen för arbetet med  
näringslivsutveckling i Enköpings kommun. Programmet ger stöd i arbetet mot  
kommunens vision och målet ”Enköping är en attraktiv kommun för företag och  
organisationer”. 

Programmet pekar ut sex fokusområden som ska prioriteras under  
programperioden 2023–2027 i syfte att uppnå de långsiktiga målen. Programmet  
beskriver kommunens roll och uppdrag i näringslivsutvecklingsarbetet samt  
identifierar viktiga samarbetspartners och aktörer för genomförandet och  
måluppfyllelsen. Eftersom näringslivsprogrammet spänner över stora delar av  
kommunens verksamhet önskar kommunstyrelsen synpunkter från nämnder, 
bolag och kommunalförbund.  

De utpekade fokusområdena i programmet är ett resultat av de samtal och 
dialoger som näringslivsavdelningen fört med det lokala näringslivet, dess 
organisationer och aktörer. Internt i kommunen har dialog förts med de 
förvaltningar och enheter som har stor bäring på näringslivsarbetet. Programmet 
beskriver kommunens uppdrag och prioriteringar för att uppnå målet med att skapa 
de bästa förutsättningar för företag som vill starta, växa och etablera sig i 
Enköpings kommun. Genomförandet av programmet bygger på en nära 
samverkan med politik och tjänstemän, företagare, näringslivsaktörer och 
organisationer lokalt och regionalt. Årliga handlingsplaner kompletterar 
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programmet och beskriver mera i detalj hur arbetet inom respektive fokusområde 
ska bedrivas, vilka aktiviteter och insatser som behöver genomföras för att nå de 
strategiska målen och vem som ansvarar för dessa.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar att remittera näringslivsprogrammet till Enköpings 
centrumsamverkan, näringslivsrådet och andra näringslivs- och 
företagsorganisationer. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner så. Ordförande frågar därefter om 
kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jesper Englundh (S) tilläggsyrkande och 
finner bifall.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 177 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 Protokollsutdrag, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19 UAN2022/1099, § 162 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd 
Socialnämnden, för åtgärd 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd 
ENA Energi AB, för åtgärd 
AB Enköpings Hyresbostäder, för åtgärd 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för åtgärd 
Enköpings centrumsamverkan, för åtgärd 
Näringslivsrådet, för åtgärd 
Näringslivs- och företagsorganisationer, för åtgärd  
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Paragraf 232 Ärendenummer KS2022/100 

Upphandling av teknisk och fysisk säkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra åt trygghets- och säkerhetschef att besluta om: 
a. större ändringar i upphandlingsdokumentet, 
b. att vid behov avbryta upphandling, 
c. att vid behov göra om upphandling, 
d. uteslutning av leverantörer, 
e. att anta leverantör (tilldelningsbeslut), 
f. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
g. förlängning av avtal.  

Sammanfattning 
Enköpings kommuns avtal för teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter 
(KS2018/137) löper ut 1 februari 2023. Avtalet är inne på sin sista period och 
behöver därför på nytt konkurrensutsättas. Avtalet har tecknats tillsammans med 
Enköpings hyresbostäder, ett upplägg som är tänkt att fortsätta.  

Avtalets värde är så pass högt att besluten i upphandlingen behöver tas av 
kommunstyrelsen. Den 9 september tog kommunstyrelsens ordförande, med 
anledning av ärendets brådskande art, beslut om att genom ett öppet 
upphandlingsförfarande upphandla teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter samt 
att uppdra åt trygghets- och säkerhetschef att fastställa upphandlingsdokumentet. 

Genom detta beslut ges trygghets- och säkerhetschef rätt att fatta övriga beslut i 
upphandlingen, som till exempel tilldelningsbeslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 180 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetschef, för åtgärd   
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Paragraf 233 Ärendenummer KS2022/903 

Beslut om ett röstombud, Biogas Öst 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utser Tomas Lagerwall (MP) till röstombud i Biogas Öst Ideell Förening,  
 

2. uppdraget som röstombud för Biogas Öst gäller intill det sammanträde då 
val av röstombud hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Den 26 oktober 2010, § 159, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna 
avtal för samverkan i projektet Biogas Öst som under den tiden var ett projekt med 
Energikontoret i Mälardalen som huvudman. Från och med årsskiftet 2012/2013 är 
Biogas Öst en ideell förening och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
28 augusti 2012, § 182 att förnya medlemskapet i Biogas Öst Ideell förening.  

Genom att vara medlem i Biogas Öst Ideell Förening har varje medlem en röst 
vardera. Därför ska kommunstyrelsen utse ett röstombud till Biogas Öst Ideell 
Förening.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utser Tomas Lagerwall (MP) till röstombud i Biogas Öst Ideell Förening,  
 

2. uppdraget som röstombud för Biogas Öst gäller intill det sammanträde då 
val av röstombud hålls nästa gång. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkande och finner 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 181 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Biogas Öst, för kännedom  
Thomas Lagerwall (MP), för kännedom  
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Paragraf 234 Ärendenummer KS2022/905 

Beslut om en representant för Leader Mälardalen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utser Rebecka Lindström (C) till representant för Enköpings kommun från 
och med årsstämman år 2023 till och med årsstämman år 2027,  
 

2. utser Johan Engwall (S) röstombud för Enköpings kommuns räkning i 
Leader Mälardalen,  
 

3. uppdraget som röstombud för Enköpings kommuns räkning i Leader 
Mälardalen gäller från och med detta beslut intill det sammanträde då val 
av röstombud hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Leader Mälardalen är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att aktivt 
arbeta med lokal utveckling genom Leader-metoden. Leader-metoden bygger på 
samverkan och samarbete mellan samhällets tre sektorer; privat, ideell och 
offentlig sektor. Leader Mälardalen ger stöd till projekt som syftar till utveckling i 
landsbygdsområden. Stöden finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i 
området. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022, § 137 att medfinansiera Leader 
Mälardalen under programperioden 2023–2027 med 17 kronor per invånare i 
landsbygdsområden och år.  

Föreningen styrs av LAG (Local Action Group), en styrelse med en representant 
från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagarna) och 
offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 24 personer. Därför måste 
kommunstyrelsen utse en representant för Enköpings kommuns räkning i LAG. 
Formellt utses LAG-ledamöterna av medlemmarna på årsstämman.  

Enköpings kommuns har utöver en representant även en röst på årsmötet. 
Rösträtten kan utövas av medlemmen genom ombud med skriftligt dagtecknad 
fullmakt. Kommunstyrelsens kan utse ett ombud inför varje föreningsstämma eller 
utse ett röstombud för denna mandatperiod.  



 Protokoll  60 (79) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-29  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Rebecka Lindström 
(C) till representant för Enköpings kommun från och med årsstämman år 2023 till 
och med årsstämman år 2027,  

Linda Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Engwall 
(S) röstombud för Enköpings kommuns räkning i Leader Mälardalen samt att 
uppdraget som röstombud för Enköpings kommuns räkning i Leader Mälardalen 
gäller från och med detta beslut intill det sammanträde då val av röstombud hålls 
nästa gång. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med både Ulrika Ornbrants (C) och Linda 
Johansson (S) yrkande och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 182 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Leader Mälardalen, för kännedom  
Rebecka Lindström (C), för kännedom 
Johan Engwall (S), för kännedom  
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Paragraf 235 Ärendenummer KS2022/907 

Beslut om ett röstombud för Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse:  

1. Karin Tempelman (MP) till röstombud till Mälarens vattenvårdsförbund  
stämma, 
 

2. uppdraget som röstombud gäller intill det sammanträde då val av 
röstombud hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Mälarens vattenvårdsförbund arbetar för att bidra till underlag för  
samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållande i  
Mälaren för att öka möjligheterna att följa upp miljömål och initiera  
miljöförbättrande åtgärder och att genom samverkan främja vattenvårdande  
insatser i Mälaren och dess avrinningsområde.  

Enköpings kommun är sedan 1998 medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Varje 
medlem i föreningen äger vid förbundsstämman en röst. Medlem företräds därvid 
av röstombud. Därför ska kommunstyrelsen fatta beslut om ett röstombud till 
Mälarens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2022–2026.  

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse:  

1. Karin Tempelman (MP) till röstombud till Mälarens vattenvårdsförbund  
stämma, 
 

2. uppdraget som röstombud gäller intill det sammanträde då val av  
röstombud hålls nästa gång.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med Kenneth Hällboms (MP) yrkande 
och finner så.  



 Protokoll  62 (79) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-29  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 183 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Mälarens vattenvårdsförbund, för kännedom 
Karin Tempelmann (MP), för kännedom 
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Paragraf 236 Ärendenummer KS2022/908 

Beslut om två ombud till Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kenneth Hällbom (MP) till ombud som politiker. 
 

2. Hållbarhetsstrateg Clara Thorgren titel utses till ombud som tjänsteman.  

Sammanfattning 
Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för  
kommuner i form av en ideell föreningen för hantering av gemensamma 
strategiska frågor för av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Enköpings 
kommun har i cirka 20 år varit medlem i SEkom.  

Medlemma i föreningen utövar beslutanderätt rörande SEkom och dess 
verksamhet genom av medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två 
ombud, varav en politiker och en tjänsteman. Ombuden utses för den 
mandatperiod som gäller för ledamot i kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kenneth Hällbom (MP) till ombud som politiker.  
 

2. Hållbarhetsstrateg Clara Thorgren titel utses till ombud som tjänsteman.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkande och finner 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 184 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Sveriges Ekokommuner, för kännedom 
Clara Thorgren, för kännedom 
Kenneth Hällbom (MP), för kännedom 
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Paragraf 237 Ärendenummer KS2022/909 

Beslut om ett röstombud med ersättare till Östra 
Sveriges luftvårdsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Jan Eriksson, (L) utses till ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund, 
 

2. Ros-Mari Bålöw (S), utses till ersättare till Östra Sveriges 
luftsvårdsförbund, 
 

3. uppdraget som ombud respektive ersättare gäller från och med detta 
beslut intill det sammanträde då val av ombud respektive ersättare väljs 
nästa gång. 

Sammanfattning 
Östra Sveriges luftvårdsförbund är en medlemsorganisation för kommuner, 
regioner, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer. 
Förbundet bildades för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. Förbundets 
uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärende till 
medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet, det kan vara vid 
kommuners utbyggnad eller för att arbeta för mera hållbara städer och uppfylla 
miljökvalitets mål.  

Enköpings kommun är en av många medlemmar i föreningen. Varje medlem ska 
utse ett ombud och en ersättare för ombudet, som har rösträtt på årsmötet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att Jan Eriksson, (L) utses till ombud till Östra Sveriges 
luftvårdsförbund samt att uppdraget som ombud respektive ersättare gäller från 
och med detta beslut intill det sammanträde då val av ombud respektive ersättare 
väljs nästa gång. 

Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens beslutar att Ros-Mari Bålöw (S), 
utses till ersättare till Östra Sveriges luftsvårdsförbund. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med både Peter Books (M) och Jesper 
Englundhs (S) yrkanden och finner så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 182 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Östra Sveriges luftvårdsförbund, för kännedom  
Jan Eriksson (L), för kännedom  
Linda Johansson (S), för kännedom  
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Paragraf 238 Ärendenummer KS2022/840 

Beslut om en styrelserepresentant till Energikontoret i 
Mälardalen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i 
Mälardalen AB, 
 

2. utse Jan Hannebo (M), som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2026.  

Sammanfattning 
Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i tre 
län, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Energikontoret i Mälardalen har ett 
100 procent offentligt huvudmannaskap. Energikontoret i Mälardalen syfte är att 
stärka förutsättningar för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå med 
ett nationellt och globalt klimatperspektiv.  

Enköpings kommun tog över aktieägaravtalet från Ena Energi den 31 december 
2021, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 93. Detta 
innebär att numera är Enköpings kommun en av alla ägare av Energikontoret i 
Mälardalen. Enköpings kommun äger 7,8 procent av aktiverna och är således 
fjärde största ägaren. Respektive ägares fullmäktige utser representant till bolagets 
styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot i styrelsen 
och resten av plats som suppleanter. Kommunfullmäktige ska därför utse en 
styrelserepresentant och en representant till stämman.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, § 164 att utse Ena Energis 
VD som styrelserepresentant för Energikontoret i Mälardalen AB.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
att:  
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1. utse Torbjörn Claesson, Ena Energis VD som styrelserepresentant i 
Mälardalen AB,  
 

2. utse Jan Hannebo (M), som ombud på stämman i Mälardalen AB,  
 

3. uppdraget som styrelserepresentant gäller från och med 1 januari 2022 till 
och med 31 december 2026. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkanden och finner 
så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-08, § 186 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14, § 93 
Aktieägaravtal, Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-25 
E-post, Energikontoret i Mälardalen, 2022-10-06 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd  
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Paragraf 239 Ärendenummer KS2022/969 

Val till borgerliga begravningsförrättare, mandatperiod 
2023–2026 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till borgerliga begravningsförrättare utses: 
1. Anna Juhlin, Nystart Enköping  
2. Sverre Ahlbom, Socialdemokraterna  
3. Mats O Karlsson, Socialdemokraterna  
4. Theo Caldwell, Socialdemokraterna 

Sammanfattning 
Den som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en kyrklig 
begravningsceremoni. I sådana fall får anhöriga eller vänner anlita någon 
begravningsförrättare för en borgerlig begravningsceremoni. Kommunfullmäktige i 
Enköpings kommun utser begravningsförrättare 

Kommunfullmäktiges valberedningen har berett ärendet till borgerliga 
begravningsförrättare. Valberedningen beslutade den 21 november 2022, § 41 att 
föreslår kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Till borgerliga begravningsförrättare utses: 
1. Anna Juhlin, Nystart Enköping  
2. Sverre Ahlbom, Socialdemokraterna  
3. Mats O Karlsson, Socialdemokraterna  
4. Theo Caldwell, Socialdemokraterna 

Valet av begravningsförrättare faller under kommunstyrelsens beredningstvång till 
kommunfullmäktige och därför ska kommunstyrelsens hantera ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Protokollsutdrag, valberedningen, 2022-11-21, § 41 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd  
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Paragraf 240 Ärendenummer KS2022/950 

Nomineringar till Regionala HSVO samråd 2023–2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att nominera följande personer till ombud för 
Enköpings kommuns del, mandatperiod 2023–2026:  

1. Tuija Rönnback, (NE) 
 

2. Solweig Sundblad, (S) 

Sammanfattning 
Den länsvisa samverkansstrukturen leds av Regionalt Forum som är ett 
rådgivande organ gentemot Region Uppsala och länets kommuner. Gruppernas 
sammansättning framgår av de överenskommelser och uppdrag som fastställts 
genom överenskommelse i Regionalt Forum. 
 
På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för kommunerna och 
Region Uppsala överens om sammansättningen i samverkansstrukturen för 
samrådet HSVO 

…. att i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, 
vårdstyrelse och hälso- och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska representanter 
från presidier som återspeglar ansvarsområdena i respektive kommun. Uppsala 
kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och opposition ska vara 
representerad.  

Beslut om ledamöter i HSVO samråd kommer att fattas av regionstyrelsen inför 
mandatperioden 2023–2026. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att nominera Tuija 
Rönnback (NE).  

Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens beslutar att nominera Solweig 
Sundblad (S).  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med både Peter Books (M) och Jesper 
Englundhs (S) yrkanden och finner så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-26 
Nomineringar till Regionala HSVO samråd 2022–2026, 2022-11-10 
Uppdragsbeskrivning, 2019-12-19  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, för åtgärd,  
Tuija Rönnback (NE), för kännedom 
Solweig Sundblad (S), för kännedom  
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Paragraf 241 Ärendenummer KS2022/615 

Val av två representanter till Regionalt Forum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Book (M) och Jesper Englundh (S) till 
representanter till Regionalt Forum för mandatperiod 2023–2026. 

Sammanfattning 
Regionalt forum Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region 
Uppsala och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets 
mest viktiga frågor.  

Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. 
Forumet fattar inte formella beslut som binder medlemmar.  

I regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare från 
respektive kommun i länet, samt regionstyrelsens presidium. I övriga kommuner 
utses kommunalråd som representanter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Överenskommelse, Regionalt forum, 2022-07-01 
Bilaga överenskommelse, Regional forum, 2022-07-01 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, för åtgärd 
Peter Book (M), för kännedom 
Jesper Englundh (S), för kännedom  
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Paragraf 242 Ärendenummer KS2022/895 

Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. till ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott utse Kristjan Valdimarsson 
(SD) efter vakant (SD), 
 

2. till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Lars B Jansson (SD) 
efter vakant (SD). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fattade den 25 oktober 2022, § 182 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sverigedemokraterna hade då inte 
nominerat någon och därför valdes ingen på deras platser i utskottet. 
Sverigedemokraterna har nu nominerat personer till det vakanta platserna och 
därför bör kommunstyrelsens besluta om att välja dessa personer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Nominering, Sverigedemokraterna, 2022-11-20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 182 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret för åtgärd 
De valda, för kännedom  
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Paragraf 243 Ärendenummer KS2022/896 

Fyllnadsval till kommunstyrelsen plan-, mark- och 
exploateringsutskott (PLEX) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. till ledamot i kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott utse 
Kristjan Valdimarsson (SD) efter vakant (SD), 
 

2. till ersättare i plan-, mark- och exploateringsutskott utse Lars B Jansson 
(SD) efter vakant (SD). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fattade den 25 oktober 2022, § 184 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott. 
Sverigedemokraterna hade då inte nominerat någon och därför valdes ingen på 
deras platser i utskottet. Sverigedemokraterna har nu nominerat personer till det 
vakanta platserna och därför bör kommunstyrelsens besluta om att välja dessa 
personer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Nomineringar, Sverigedemokraterna, 2022-11-20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 184 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret för åtgärd 
De valda, för kännedom  
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Paragraf 244 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut, november 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattningar 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisats till kommunstyrelsen:  

− Beslut om fullmakt till försäkringsförmedlare, fattat av kommundirektör 
2022-11-07 

− Beslut om upphandling teknisk och fysisk säkerhet till fastigheter, fattat av 
kommunstyrelsens ordförande 2022-11-09 

− Beslut om att initiera upphandling, fattat av trygghets- och säkerhetschef 
2022-11-17 

− Beslut om utlämnande av allmän handling, fattat av kommunjurist 2022-11-
17 

− Beslut om remiss av motion, fattat av kommunstyrelsens ordförande, 2022-
10-26 

− Tilldelningsbeslut om minnesgåvor, fattat av HR-chef 2022-06-29 
− Tilldelningsbeslut om visselblåsarfunktionen, fattat av inköpschef, 

stabschef, kommunikationschef, VD EHB, förbundschef räddningstjänsten 
2022-04-14 

− Tilldelningsbeslut om banktjänster, fattat av VD Ena Energi 2022-06-21 
− Tilldelningsbeslut om mobila personlarm, fattat av trygghets- och 

säkerhetschef 2022-06-20 
− Tilldelningsbeslut om webbyrå, fattat av kommunikationschef 2022-09-23 
− Anställningar, samtliga former, 2022-09-20 – 2022-11-22  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Delegationsbeslut, försäkringsförmedlare, 2022-11-07 
Delegationsbeslut, teknisk och fysisk säkerhet, 2022-11-09 
Delegationsbeslut, initiera upphandling, 2022-11-17 
Delegationsbeslut, utlämnande av allmän handling, 2022-11-17 
Delegationsbeslut, remiss av motion, 2022-10-26 
Tilldelningsbeslut, samlad lista, 2022-11-22 
Anställningar, samlad lista, 2022-11-22  
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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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Paragraf 246 Ärendenummer KS2022/2 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen, november 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

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

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom: 

− Protokoll från samordningsförbundet, 2022-10-20  
− Protokoll från VafabMiljö, 2022-09-29 
− Brev till kommunerna från trafikdirektör angående störningar i 

kollektivtrafiken, 2022-10-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Protokoll, samordningsförbundet, 2022-10-20 
Protokoll, VafabMiljö, 2022-09-29 
Brev, Region Uppsala, kollektivtrafik, 2022-10-04 

__________  
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Paragraf 247 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________  
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Paragraf 248 Ärendenummer KS2022/982 

Ledamotsinitiativ - Brev till Sveriges riksdag (MP) 

Sammanfattning 
Kenneth Hällbom (MP) har lämnat in nedanstående ledamotsinitaitiv. Kenneth 
Hällbom (MP) väljer att dra tillbaka ledamotsintiativet så därför behandlas inte 
ledamotsinitiativet av kommunstyrelsen.  

Följande brev vill jag att Kommunstyrelsen ställer sig bakom den 29 november och 
skickar till Sveriges Riksdag. 

"Brev till Sveriges Riksdag 

Kommunstyrelsen i Enköping har, genom att en elev vid Westerlundska Gymnasiet 
hotas med utvisning för att hon fyllt arton år, blivit uppmärksammad på en allvarlig 
brist i lagstiftningen. Eleven kom till Sverige för fyra år sedan tillsammans med sin 
familj. Hon var 14 år, och idag är hon 18. Hon studerar på ett 
högskoleförberedande program på gymnasiet. Hon har även sin familj här. Trots 
detta säger Migrationsverket att hon är en myndig kvinna som inte sysselsätter sig 
med arbete. Det är en anledning för att bli utvisad. Migrationsverket menar att hon 
måste visa att hon sysselsätter sig på heltid för att få uppehållstillstånd i Sverige, 
men att gymnasiestudier inte räknas som en heltidssysselsättning. 
Kommunstyrelsen uppmanar Riksdagen som lagstiftande församling, att snarast se 
över tillämplig lagstiftning, så att denna situation inte ska kunna uppstå. 
 
Enköping 29 november 2022 
Peter Book, KSO" 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, Brev till Sveriges riksdag, Kenneth Hällbom (MP)  

__________ 
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