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Paragraf 84  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 85  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 

- Ärende 5 "Detaljplan för del av Munksundet 24:7 - beslut om antagande", 
KS2017/198, utgår eftersom plan-, mark- och exploateringsutskottet valt att inte 
skicka det vidare. 

- Ärende 22 "Ledamotsinitiativ - Skydd för kommunens invånare mot stridserfarna 
terrorister", KS2019/308, tillkommer. 

__________  
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Paragraf 86 Ärendenummer KS2019/223 

Exploateringsavtal för Villbergaby 3:1 med flera - 
beslut om godkännande 

Beslut 
1. Exploateringsavtal med S-E Westerlunds Åkeri AB godkänns. 

2. Kommunen ska verka för att i samråd med Trafikverket skapa en säker överfart 
(gång, cykel, fordon) och en funktionell korsning vid länsvägen. 

Reservationer 
Anders Lindén (SD) och Kristjan Valdimarsson (SD) reserverar sig mot beslutet att 
godkänna exploateringsavtalet.   

Särskilda yttranden 
Anders Wikman (NE) lämnar följande särskilda yttrande: 

Nystart Enköping värnar om våra kransorter och vår landsbygd. Vi ser positivt på 
att det skapas fler arbetstillfällen och ytterligare underlag för service, handel och 
bostäder i hela vår kommun. Samtidigt behöver vi ta ansvar för en säker 
trafiksituation även utanför Enköpings tätort. Vi bygger samhälle, inte bara hus!  

Med anledning av detta ärendes planerade verksamhet och den expansion som 
föreslagen detaljplan medger, yrkar Nystart Enköping: 

- Att detaljplanen och exploateringsavtalet kompletteras och kostnadsregleras med 
en säker passage för gång- och cykeltrafikanter på allmän platsmark längs den 
kommande kommunala sträckan av Villbergabyvägen. 

-Att kommunen verkar för att i samråd med Trafikverket skapa en säker överfart 
(gång, cykel, fordon) och en funktionell korsning vid länsvägen 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 28 mars 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i samband med antagandet av 
detaljplan för Villbergaby 3:1 tecknas exploateringsavtal mellan kommunen och S-
E Westerlunds Åkeri AB. Exploateringsavtal  tecknas då det är en privat markägare 
som ska genomföra detaljplanen och avtalet syftar att reglera och förtydliga 
exploatörens och kommunens ansvar. 
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Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för 
utbyggnaden av lokalgatan. Kommunen har rätt att ta ut gatukostnadsersättning av 
exploatören i samband med utbyggnaden av den loka gatan. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad inom exploateringsområdet i enlighet med 
detaljplanen. Exploatören ansvarar även för att genomföra de åtgärder på 
omkringliggande allmän platsmark som krävs för områdets exploatering.  

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Exploateringsavtal med S-E Westerlunds Åkeri AB godkänns. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 4 april 2019 och 
lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Exploateringsavtal med S-E Westerlunds Åkeri AB godkänns. 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar avslag till plan-, mark, och exploateringsutskottets 
förslag. 

Ulrica Ornbrant (C) yrkar bifall till plan-, mark, och exploateringsutskottets förslag. 

Anders Wikman (NE) yrkar i första hand följande: 

1.  Detaljplanen och exploateringsavtalet ska återremitteras för att kompletteras 
och kostnadsregleras med en säker passage för gång- och cykeltrafikanter på 
allmän platsmark längs den kommande kommunala sträckan av Villbergabyvägen. 

2. Kommunen ska verka för att i samråd med Trafikverket skapa en säker överfart 
(gång, cykel, fordon) och en funktionell korsning vid länsvägen 

Om kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss yrkar Anders Wikman (NE) i 
andra hand bifall till  plan-, mark, och exploateringsutskottets förslag med följande 
tillägg: 

Kommunen ska verka för att i samråd med Trafikverket skapa en säker överfart 
(gång, cykel, fordon) och en funktionell korsning vid länsvägen 
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Mats Keijser (S) yrkar bifall till utskottets förslag, avslag till Anders Wikmans 
(NE) yrkande om återremiss samt bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut. För det första bifall till plan-, 
mark- och exploateringsutskottets förslag, som yrkats av Ulrika Ornbrant (C) med 
flera. För det andra ett yrkande om avslag till exploateringsavtalet från Anders 
Lindén (SD). För det tredje ett yrkande om återremiss från Anders Wikman (NE). 
För det fjärde ett tilläggsyrkande som yrkats av Anders Wikman (NE) med flera. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta 
ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Under förutsättning 
att ärendet ska avgöras idag får kommunstyrelsen ta ställning om 
exploateringsavtalet ska bifallas. Slutligen får kommunstyrelsen ta ställning till 
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande om att kommunen ska verka för att i samråd 
med Trafikverket skapa en säker överfart (gång, cykel, fordon) och en funktionell 
korsning vid länsvägen. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen. Ordföranden finner 
först att kommunstyrelsen valt att avgöra ärendet idag.  

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som vill att ärendet återremitteras röstar 
nej. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande X   

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande X   

Bitte Myrsell (M) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   
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Kenneth Hällbom (MP) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Anders Wikman (NE)  X  

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Ingvar Smedlund (M), ordförande  X   

SUMMA 12 3 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Beslutsgång, fortsättning 

Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit utskottets förslag till beslut 
att godkänna exploateringsavtalet. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordförande förslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla utskottets förslag om att godkänna exploateringsavtalet röstar Ja. Den 
som vill avslå utskottets förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande X   

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande X   

Bitte Myrsell (M) X   

Elisabeth Norman (C) X   
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Jenny Gavelin (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Ingvar Smedlund (M), ordförande  X   

SUMMA 13 2 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att godkänna exploateringsavtalet. 

Beslutsgång, fortsättning 

Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen valt att bifalla Anders Wikmans 
(NE) tilläggsyrkande att kommunen ska verka för att i samråd med Trafikverket 
skapa en säker överfart (gång, cykel, fordon) och en funktionell korsning vid 
länsvägen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd  
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Paragraf 87 Ärendenummer KS2016/736 

Detaljplan del av  Villbergaby 3:1 - beslut om 
antagande 

Beslut 
Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 mars 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utökning av ett befintligt industriområde för småindustri i östra delen 
av Grillby. Detaljplanen var utsänd för samråd under tiden 3 juli - 2 augusti 2017 
samt 10 juli -13 augusti 2018. Planen reviderades och sändes därefter ut på 
granskning under tiden 14 december 2018 - 8 januari 2019. 

Återkommande synpunkter under samråd och granskning gäller framför allt den 
tänkta åkeriverksamheten vilken många boende i närområdet anser är olämplig på 
platsen. Många anser att en lokalisering närmare E18 vore lämpligare. Några har 
uttryckt en oro för att åkeriet kommer att växa mycket mer än vad som anges i 
planhandlingarna och att den trafikökning som medförs kommer påverka 
trafiksäkerheten i området negativt, både vad gäller Villbergabyvägen och 
Länsvägen. 

Länsstyrelsen som i samrådet efterfrågat en tydligare motivering gällande 
ianspråktagande av jordbruksmark har i granskningen meddelat att deras 
synpunkter har beaktats. 

Efter granskningen har planhandlingarna reviderats något. Den i 
granskningshandlingen inritade vändplanen har tagits bort och den del av gatan 
som kommunen ska ta över huvudmannaskapet för har därmed också kortats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detaljplaneförslaget 
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Grillby där området är 
utpekat för industri. Den aktuella verksamheten bedöms fungera på platsen då det 
handlar om ett mindre åkeri och den trafikökning som verksamheten medför 
bedöms inte vara av en sådan skala att trafiksäkerheten påverkas nämnvärt 
jämfört med dagens läge. Då kommunen avser att ta över huvudmannaskapet för 
en del av Villbergabyvägen kommer även vägen att rustas upp för att förbättra 
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bärigheten. Fördelningen av kostnaderna för ombyggnation regleras i ett 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 

Många synpunkter som kommit in efterfrågar en annan lokalisering för 
åkeriverksamheten. De befintliga industriområdena som har tillgänglig mark runt 
Enköping och Grillby är dock privatägda vilket gör att kommunen inte har rådighet 
över vilka verksamheter som kan etablera sig där. 

Samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är redo för beslut om 
antagande. 

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 4 april 2019 och 
lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas.  

__________  
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Paragraf 88 Ärendenummer KS2017/198 

Detaljplan del av Munksundet 24:7 - beslut om 
antagande 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår på grund av att plan-, mark- och exploateringsutskottet valt att inte 
skicka ärendet vidare. 

__________  
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Paragraf 89 Ärendenummer KS2019/279 

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen har sammanställt 
en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per den sista mars 2019.  

Politisk verksamhet och den anslagsfinansierade delen av 
kommunledningsförvaltningen visar ett utfall i enlighet med budget. Även 
prognosen för helåret är i enlighet med budget.  

Den intäktsfinansierade delen av kommunledningsförvaltningen visar just nu på ett 
underskott på 800 tkr vilket förklaras med att vissa tjänster ännu inte debiterats ut 
till förvaltningarna. Prognosen för helåret är 0 mnkr, det vill säga motsvarande 
budget.  

För sociala investeringar finns 4 mnkr avsatta för 2019. Medel för de beviljade 
projekten som ska betalas ut under året uppgår till cirka 2,3 mnkr vilket gör att 
prognosen för helåret visar ett överskott på 1,7 mnkr. Detta kan dock komma att 
förändras om nya projekt beviljas och hinner starta upp under 2019. 
 

Kommunstyrelsen Budget 2019 
Utfall 
19033
1 

Progn
os 
2019 

Avvikan
de 
budgetp
rognos 

Politisk verksamhet 
KS 6 510 1 559 6 510 0 

KLF anslag 80 890  19 353 80 890 0 

KLF intäkt 0 809 0 0 

Sociala investeringar 4 000 534 2 333 1667 

Summa 91 400 22 255 89 733 1667 
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Kommunledningsförvaltningen s förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och överlämnat det till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar 
saknades. 

__________  
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Paragraf 90 Ärendenummer KS2019/252 

Ekonomisk rapport för Enköpings kommun 2019 

Beslut 
Den ekonomiska månadsrapporten för januari-mars 2019 med prognos för 2019 
för Enköpings kommun fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 16 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att prognosen för 2019 års resultat är ett överskott 
på 12,7 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 25,7 miljoner kronor vilket innebär 
en negativ avvikelse med 13,0 miljoner kronor. Orsakerna till underskottet är flera.  

Nämnder 
Nämnderna prognostiseras göra ett totalt underskott med 12,6 miljoner kronor. 
Underskottet beräknas för vård- och omsorgsnämnden uppgå till 14,3 miljoner 
kronor 

Centrala poster 
Reavinster från försäljning av exploateringsmark förväntas öka med 19,3 jämfört 
med budget. Totalt prognostiseras reavinster till 31,3 miljoner kronor för försäljning 
av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter sammantagna. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Prognos för skatteintäkter redovisas i enlighet med SKLs prognos från 25 februari 
2019. Jämfört med budget minskar skatteintäkterna för 2018 med 9,2 miljoner 
kronor. 

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning tyder på en minskning med 
totalt 7,8 mnkr jämfört med budget 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter består i huvudsak av räntor och utdelningar från Kommuninvest 
samt borgensavgifter. Prognosen för finansiella intäkterna är i nivå med budget. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Prognosen visar ett relativt stort underskott jämfört med budget, till viss del på 
grund av att prognosen för Vård- och omsorg visar ett underskott för helåret med 
14,3 miljoner kronor. Dessutom är prognosen för skatteintäkter och generella 
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bidrag 17,0 miljoner sämre än budgeterat. Prognosen för reavinster förväntas öka 
med 19,3 miljoner kronor. 

Controller Christel Modin redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Den ekonomiska månadsrapporten för januari-mars 2019 med prognos för 2019 
för Enköpings kommun fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och överlämnat det till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar 
saknades. 

__________  
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Paragraf 91 Ärendenummer KS2018/878 

Omfördelning av investeringsbudget till miljö- och 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Omfördelning av 1 130 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget för 
2019 sker till miljö- och byggnadsnämnden. 

Särskilda yttranden 
Kristjan Valdimarsson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna går med på att investeringspengar om 1,3 milljoner förs över 
till MBN med följande villkor. 

Pengarna ska användas till köp av ärende - och registerhanteringssystem på miljö- 
och byggnsdsförvaltningen. 

Eftersom det befintliga systemet Ecos kan uppgraderas till nya moderna systemet 
Ecos2 för runt 550 000 kronor enligt tidigare offert måste nämnden påvisa varför 
det valda systemem Castor som kostar 1,130 miljoner är så mycket bättre att det 
motsvarar en merkostnad om 650 000 kronor. Vad Sverigedemokraterna  har 
förstått gav utvärderingen av de två systemen jämna resultat, med en liten fördel till 
Castor. 

Vilka samordningsvinster framöver finns för Castor med övriga system på 
förvaltningen som inte Ecos2 har? Eftersom byggavdelningen har en annan 
Sokigoprodukt ByggR finns det samordningsvinster att göra med Ecos2. T ex inom 
e-tjänster. Detta betyder lägre kostnader för utvecklingen inom digitaliseringen som 
nuvarande styre driver. 

Sverigedemokraterna vill med detta sätt bespara kommunen onödiga utgifter. 
Kommunens ekonomi är ansträngd och alla kvalificerade sätt att dra ner på 
kostnader är av godo för kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att- och byggnadsnämnden har den 12 december 
2018 föreslagit kommunfullmäktige att tilldela miljö- och byggnadsnämnden extra 
medel på 1 130 000 för 2019.  
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Syftet med begäran är att finansiera implementering av ett nytt 
ärendehanteringssystem. Ett införande av systemet medför enligt förvaltningen en 
engångskostnad 2019.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Under beredningen av ärendet har kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterat att införandet av systemet är att 
betrakta som investering. Kalkylen visar att de kapitalkostnader som investeringen 
innebär, kommer att täckas av de minskade kostnader som effektiviseringen 
medför. 

I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 finns 5 miljoner kronor avsedda 
för investering i programvaror och licenser. Kommunledningsförvaltningens 
prognos är att denna investeringsbudget inte behöver utnyttjas fullt ut. 

Kommunstyrelsen kan enligt gällande reglemente omfördela budget upp till 25 
prisbasbelopp mellan nämnder. För att finansiera investeringen i nytt 
ärendehanteringssystem föreslår kommunledningsförvaltningen att 1 130 000 
kronor omfördelas från kommunstyrelsens investeringsbudget för immateriella 
tillgångar till miljö- och byggnadsnämnden.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Omfördelning av 1 130 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget för 
2019 sker till miljö- och byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Omfördelning av 1 130 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget för 
2019 sker till miljö- och byggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar att miljö- och byggnadsförvaltningen ska 
återkomma med en rapport till kommunstyrelsen där man motiverar valet av 
ärendehanteringssystem. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag och 
avslag på Kristjan Valdimarssons (SD) tilläggsyrkande. 

Ingvar Smedlund (M) instämmer i Jesper Englundhs (S) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. För det första bifall till 
arbetsutskottets förslag att en omfördelning av 1 130 000 kronor från 
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 sker till miljö- och 
byggnadsnämnden, yrkat av Jesper Englundh (S) med flera. För det andra Kristjan 
Valdimarssons (SD) tilläggsyrkande att miljö- och byggnadsförvaltningen ska 
återkomma med en rapport till kommunstyrelsen där man motiverar valet av 
ärendehanteringssystem. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att 
kommunstyrelsen först får ta ställning till arbetsutskottets förslag till beslut och 
sedan till Kristjan Valdimarssons (SD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen 
godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla utskottets förslag och avslå Kristjan 
Valdimarssons (SD) tilläggsyrkande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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Paragraf 92 Ärendenummer KS2018/885 

Svar på remiss av Avfallsplan 2020-2030 och 
Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar skrivelse ”Enköpings sammanfattande yttrande” 
daterad 2019-04-11 som svar på remissen.   

2. Inför slutgiltigt beslutsförslag av avfallsplanen till kommunfullmäktige ska dialog 
och förankring av planen och dess konsekvenser ske mellan Enköpings kommun 
och VAFAB 

Deltar inte i beslutet 
Sverre Ahlbom (S) anmäler att han inte deltar i den del av beslutet som gäller 
utskottets förslag till remissvar. 

Särskilda yttranden 
Ingvar Magnusson lämnar följande särskilda yttrande: 

I planens underlag saknar jag mål, allmänna synpunkter, eventuell affärsidé 
(relaterade till exempelvis värdefulla jordartsmetaller) och aspekter på etik och 
moral kopplade till insamling och slutlig hantering av ett växande elektronikavfall. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att VafabMiljö kommunalförbund har arbetat fram 
ett förslag på gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrifter för de 12 
medlemskommunerna. Förslaget är ute på remiss till den 30 april 2019. 

Förslaget har även ställts ut för allmänheten, utställningen är placerad på 
Enköpings bibliotek fram till den 26 april. Allmänhetens synpunkter kommer tas om 
hand och bemötas av VafabMiljö och hanteras inte i detta yttrande. 

Enligt förbundsordningen för VafabMiljö kommunalförbund ska VafabMiljö för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 
15 kapitlet Miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsplan och 



 Protokoll  22 (56) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-23  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

renhållningsföreskrifter. Renhållningsordningens är tänkt att börja gälla från 1 
januari 2020. 

När alla kommuner lämnat in sina synpunkter bearbetar VafabMiljö om förslaget 
och skickar ut det nya förslaget till kommunerna igen för antagande under hösten 
2019. 

För att kunna svara på remissen har alla kommunens nämnder getts möjlighet att 
lämna synpunkter. Tekniska nämnden (TN), Miljö- och byggnadsnämnden(MBN) 
och Vård och omsorgsnämnden (VON) har svarat. Socialnämnden (SN) och 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har meddelat att de avstår att 
svara på remissen. Upplevelsenämnden (UPN) har svarat att de inte har någonting 
att erinra sig mot förslaget. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att nämnderna har lyft relevanta 
synpunkter i sina yttranden. Dessa synpunkter har sammanfattats och 
kompletterats med kommunledningsförvaltningen synpunkter i 
skrivelsen ”Enköpings sammanfattande yttrande” daterad 2019-04-11. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att nämndernas samlade yttranden kan 
sorteras under nedanstående fyra delområden: 

• Positiv ansats kring minskat avfall som utgår ifrån avfallstrappan 
• Mål och uppföljningsstrukturen är för omfattande 
• Förbundets ansvar kvarstår och kan inte läggas tillbaka på kommunen 
• Läsbarheten och tydligheten kring tolkningar måste öka 

Förvaltningschef Isabell L. Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar skrivelse ”Enköpings sammanfattande yttrande” daterad 
2019-04-11 som svar på remissen.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Efter de synpunkter som framkommit under arbetsutskottet beredning har en 
reviderad version av det ursprungliga remissvaret tagits fram, daterad 11 april 
2019. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar skrivelse ”Enköpings sammanfattande yttrande” daterad 
2019-04-11 som svar på remissen. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande 
tilläggsyrkande: 

Inför slutgiltigt beslutsförslag av avfallsplanen till kommunfullmäktige ska dialog 
och förankring av planen och dess konsekvenser ske mellan Enköpings kommun 
och VAFAB. 

Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till Jespers Englundhs (S) tilläggsyrkande. 

Anders Wikman (NE), Bo Reinholdson (KD), Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till 
utskottets förslag samt Jespers Englundhs (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta 
ställning till utskottets förslag till remissvar och sedan Jesper Englundhs (S) 
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag 
till remissvar samt Jesper Englundhs (S) tilläggsyrkande. 

  

  

__________ 
 
Kopia till: 
VafabMiljö  
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Paragraf 93 Ärendenummer KS2019/257 

Medborgarlöfte 2019-2020 

Beslut 
Medborgarlöftet år 2019-2020 mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten 
Enköping/Håbo antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att medborgarlöftet är en metod för att möta 
människors vardagsutmaningar och behov. Ett medborgarlöfte är i första hand ett 
resultat av önskemål uttryckt som behov av medborgarna själva i enkäter, 
intervjuer och samtal.  

Medborgarlöftet är från början ett initiativ från polismyndigheten att genom 
metodiskt arbetssätt komma närmare medborgarnas vardag. Syftet är att stärka 
frågor som rent polisiärt eller lagstiftningsmässigt annars prioriteras ned till förmån 
för grövre kriminalitet.  

Medborgarlöftet är enkelt att applicera utifrån flertalet arbetssätt kommunen redan 
idag har till uppgift att arbeta med, därav kan bägge parter gagnas av varandras 
incitament.  

Medborgarlöftet ska verka operativt genom en gemensamt beslutad aktivitetslista. I 
aktivitetslistan ska det tydligt ska framgå vad som ska göras, hur det ska 
genomföras, vem som ansvarar, tidsplan och hur det följs upp.  

Medborgarlöftet förstärkt förebyggande arbete bland ungdomar med tidigt utvecklat 
riskbeteende för kriminalitet är skriven på två år. Det är en lärdom av de tidigare 
medborgarlöftena. Två år behövs, dels för att kunna förankra och implementera 
och dels för att kunna hinna följa upp genomförda insatser. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Brotts och drogsamordnaren har Enköpings kommun formella tjänstemannaansvar 
för frågor som rör trygghet och brottsförebyggande arbete. Tjänsten är placerat på 
socialförvaltningen men har en kommunövergripande tvärsektoriell roll, såväl inom 
kommunen som med externa samverkansaktörer. 

En av de viktigaste samverkansaktörerna är Polisen. Enköpings kommun och 
lokalpolisområdet Enköping-Håbo har en långt, och av bägge parter uppskattat, 
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samarbete som med tiden har formaliserats och systematiserats in i 
överenskommelser och ramavtal, så kallat samverkansavtal.  

Inom ramen för samverkansavtalet finns gemensamma arbetsformer och metoder. 
Tryggare Enköping (TE) är det samordnare forumet för brottsförebyggande och 
trygghetsrelaterade frågor. TE fungerar även som en struktur för förankring av 
metoder som antingen ägs direkt av forumet eller som i fallet medborgarlöftet; 
samordnas och följs upp. 

Medborgarlöftet 2019-2020 fokuserar denna gång på målgrupp, vilket är en 
skillnad gentemot tidigare löften, som främst kopplats till en geografisk plats. 
Anledningen är främst ett framkommit behov sprunget ur medborgardialogerna på 
Västerleden under 2018. Ett av de tydligaste perspektiven var otrygghet och oro för 
hur det är att växa upp på området och hur allt för många ungdomar tidigt kommer 
i kontakt med kriminalitet, både som offer och som förövare. Både barn och vuxna 
lyfte behovet att kommun och polis måste arbeta med att tidigt motverka de krafter 
och de tendenser som inbjuder till kriminellt beteende. Här behöver bägge parter 
göra mer, både var för sig och tillsammans. Behovet stöds även av underlag 
hämtat från sociala kompassen, Liv och hälsa ung, polisens brott på karta-
rapport samt underrättelserapporten cylindermodellen. 

Förutom detta finns det i Enköping förbättringsmöjligheter i skyddsstrukturer runt 
barn med tidigt utvecklat riskbeteende för kriminalitet. Flertalet av de i löftet 
beskrivna aktiviteterna har som mål att bli permanenta företeelser, men är idag inte 
implementerade. Att poängtera är även att alla föreslagna aktiviteter är gediget 
utvärderade, i vissa fall sprunget direkt ur aktuell forskning inom kriminologi/socialt 
arbete. Här kan nämnas Människan bakom uniformen (MBU), samverkansmodell 
runt individer; skola- socialtjänst – polis – fritid (SSPF) eller Mentorsprogrammet.  

Bedömningen är att tillsammans med polis arbeta de nästkommande två åren med 
extra fokus på de med tidigt normbrytande kriminellt beteende, då kan det 
åstadkommas såväl ett förbättrat systematisk förebyggande arbete runt enskilda 
individer och samtidigt erbjuda alternativ för en bredare målgrupp, som idag inte 
har tillgång till de möjligheterna.  

Kommunledningsförvaltningen s förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarlöftet år 2019-2020 mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten 
Enköping/Håbo antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarlöftet år 2019-2020 mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten 
Enköping/Håbo antas. 

__________ 
 
Kopia till: 
Polismyndigheten, för kännedom  
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Paragraf 94 Ärendenummer KS2018/887 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
intrångsskydd 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 1 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att På uppdrag av Enköpings kommuns 
förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av det externa och 
interna intrångsskyddet hos Enköpings kommun. Resultatet framgår av bifogad 
rapport.  
 
PwCs sammanfattande bedömning lyder: 
”Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att  
Kommunstyrelsen ej säkerställt att Enköpings kommuns nuvarande tekniska  
säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt  
intrång till en acceptabel nivå.” 
 
Revisorerna översänder rapporten och föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
inhämta kommunstyrelsens synpunkter på de iakttagelser och rekommendationer 
som redovisas i granskningsrapporten samt redogörelse för vilka åtgärder som 
avses vidtas mot bakgrund av redovisade brister. 
 
PwCs sammanfattande bedömning baseras på bedömningar av granskningens 
sex kontrollfrågor, vilka redovisas både i rapporten och nedan.  
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PwCs kontrollfrågor och bedömning: 
1. Finns tillräckliga verktyg och processer för att upptäcka en eventuell 

attack och är de implementerade och fungerar de på ett tillfredsställande 
sätt? 
Bedömning: IT-enheten saknar verktyg och förmåga att detektera intrång 
om IT-miljön blir angripen. 
 

2. Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 
Bedömning: Enköping har muntliga rapporteringsvägar men ingen 
dokumenterad process att följa vid en incident. 

 
3. Hur är säkerheten avseende intrång av extern och intern aktör?  

Bedömning: IT-säkerheten håller inte en tillräckligt hög nivå och detta 
område behöver prioriteras för att minimera framtida incidenter. PwC 
kunde anskaffa sig högsta behörighet i domänen. 
 

4. Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den 
övergripande IT-säkerheten?  
Bedömning: Det finns ett uttalat ansvarstagande från IT-chefen men det 
brister i roll- och ansvarsfördelning i verksamheten. 
 

5. Finns det kända och tillämpade styrande dokument och riktlinjer för 
kommunens före-byggande arbete kring IT-säkerhet?  
Bedömning: Nej. 
 

6. Finns det kända och tillämpade styrande dokument och riktlinjer att följa 
vid uppmärksammandet av risker eller ett intrång?  
Bedömning: Enköping har en del styrande dokument som gäller 
informationssäkerhetsincidenter och det är bra, men det brister i övrigt. 

 

Kommunledningsförvaltningens bedömning  

Kommunledningsförvaltningen delar revisionens bedömning om att detta kunde ha 
blivit en mycket kritisk händelse och rapporten tas på allra största allvar. 
Revisonen är genomförd på realistiskt och trovärdigt sätt som visar på konkreta 
och realistiska risker som Enköpings kommun måste hantera på lämpligt vis för att 
kunna hålla hög it - och informationssäkerhetsnivå.  

Revisionsrapporten redovisar ett antal rekommendationer, vilka listas nedan. Varje 
rekommendation kommenteras av kommunledningsförvaltningen. Vissa 
rekommendationer har IT-avdelningen med stöd av 
informationssäkerhetsstrategen redan genomfört medan andra ska utredas vidare, 
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bland annat med avseende på verksamhetspåverkan, tekniska lösningar och 
finansiering. 

• Förbättra nuvarande lösenordspolicy och se över rutinen för hantering av 
konton och lösenord. 
Nya lösenordsrutiner har tagits fram och fastställts. Dessa kommer att 
implementeras under våren 2019.  
Inom ramen för dessa säkerhetshöjande åtgärder kommer även 
säkerhetsnivåerna för likvärdiga funktioner inom infrastrukturen att höjas. 
 

• Minska antalet konton med domänadministratörsrättigheter till ett fåtal. 
Antalet domänadministratörskonton är reducerat med 87%. Nu rutin för årlig 
genomgång av dessa konton har införts.  
 

• Förbättra nätverksarkitekturen så att nätverkssegmentering tillämpas i 
större utsträckning och begränsa nätverksåktomsten ytterligare. 
Införande av ny WAN-leverantör (Wide Area Network) pågår och i och med 
detta kommer nätverkstopologin att ändras. Regeluppsättning för 
segmentering ses då också över. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart 
senast under 2020.  
 

• Stark autentisering på samtliga externa exponerade inloggningsportaler. 
Att införa stark autentisering, så kallad tvåfaktorsautentisering, är tekniskt 
möjligt, men det krävs centralt övergripande beslut samt förankring inom 
verksamheterna. Det är viktigt att balansera enkelhet och tillgänglighet med 
säkerhet.  
Arbete för att realisera tvåfaktorsautentisering har inletts och succesivt 
införande planeras under de kommande åren på tillämpliga system. Under 
tiden kan det vara aktuellt att tillfälligt stänga av extern exponering av de 
system som anses för känsliga för att ha en enklare autentisering. 
 

• Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång 
(detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar 
som avviker från normalt användarbeteende. Överväg att implementera 
system för att upptäcka säkerhetsincidenter 
Larmning har införts för allvarligare avvikelser. Däremot saknas system för 
vidare upptäckt samt resurser för att hantera detta. Ett beslut om 
implementeringen av sådant system skulle innebära både införandekostnader 
och årliga förvaltningskostnader. Utredning om detta har påbörjats. 
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• Förbättra skyddet och säkerheten även för mobila enheter som tex 
mobiler och Ipads. 
Det finns ca 5 000 mobila enheter inom Enköpings kommun idag. Dessa 
enheter innehåller oftast samma information som en vanlig dator och samma 
aktiviteter kan genomföras vilket gör att det är viktigt att höja säkerheten på 
dessa. Det finns möjlighet att ha olika säkerhetsnivå för olika verksamheters 
mobila enheter beroende på vilka tjänster och vilken information användarna 
ska komma åt via dessa enheter. Det behöver utredas vidare till vilken nivå 
man vill skydda de olika enheterna. Skyddet är förknippat med en kostnad per 
enhet. Det finns också planer på att gå mot central hantering av mobiltelefoner 
för att ytterligare höja säkerhetsnivån. 
 

• Starta ett IT-säkerhetsforum. 
Sedan drygt två år finns ett IT-säkerhetsforum som hanterar olika IT- och 
informationssäkerhetsfrågor, t.ex. verksamhetsfrågor, kontinuitetsplaner och 
policyfrågor. Forumet har sammankomst varannan vecka och deltagarna är IT-
avdelningen och informationssäkerhetsstrateg. Under våren 2019 kommer 
forumet utökas genom att bjuda in representanter som har behov av dialog 
runt olika IT-säkerhetsfrågor.  
 

• Genomför en genomgång av styrande IT-dokument samt inför årlig 
revidering av dessa. 
Identifiering av vilka styrande dokument som bör finnas har inletts. 
Framtagande och fastställande kommer ske löpande. 
 

• Övergripande uppdragsbeskrivning för IT-enheten samt korrekta och 
uppdaterade rolbeskrivningar. 
IT-avdelningen är tillsammans med resten av kommunledningsförvaltningen 
under omorganisation. I samband med detta kommer roller och ansvar att 
definieras, beräknas klart under 2019. 

 Digitaliseringschef Magnus Nideborn redogör för ärendet. 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Revisorerna, för kännedom  
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Paragraf 95 Ärendenummer KS2016/294 

Verksamhetssynpunkter på nytt kommunhus 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen instämmer i kommunledningsförvaltningens bedömning om 
verksamhetsperspektivet och överlämnar den till tekniska nämnden att beakta i 
den fortsatta lokalförsörjningsprocessen. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att hålla ett högt tempo i 
hanteringen av det befintliga kommunhuset och hålla kommunstyrelsen informerad 
under hanteringens gång. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 24 maj 2016, paragraf 163, kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för alternativen renovering och nytt 
kommunhus. En konsultrapport togs fram och presenterades av kommundirektören 
på sammanträdet den 25 april 2017, paragraf 92. Rapporten tar inte ställning till 
alternativen totalrenovering eller nybyggnation utan räknar upp för- och nackdelar 
med olika alternativ. 

Till detta har det tillkommit en förstudie om nytt kommunhus, där den ovan nämnda 
konsultrapport ingår som bakgrundsmaterial. Förstudien startade i oktober 2018 
(KS2018/639) och ett utdrag ur den kommande rapporten finns bifogad i detta 
ärende. Förstudien behandlas nu inom tjänstemannaorganisationen för att återföra 
synpunkter till konsult. Rapporten beräknas vara klar under april 2019. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I förstudien uttrycks visionen för kommunhuset som att lokalen ska utformas så att 
den ger möjligheter till att arbeta samordnat och smart i gemensamma processer, 
samt att lokalerna ska vara flexibla, attraktiva och hållbara. 

Vid en inledande dialog med lokalstyrgruppen framkom också ett antal effekter 
som man önskar uppnå med det nya kommunhuset. Förstudien har därefter använt 
en workshopbaserad arbetsmodell för att inhämta uppgifter om behov och 
önskemål som bör inrymmas i ett nytt kommunhus för att uppnå önskade effekter. 
Förstudien beskriver behov och önskemål för områdena teknik, hållbarhet, 
säkerhet och tillgänglighet. Ett återkommande svar från de olika workshopparna 
var att ett nytt kommunhus ska främja utveckling av arbetssätt som bygger på 
funktioner som är innovativa och där samverkan mellan olika förvaltningar främjas. 
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Det är inte kommunstyrelsen som i första hand utifrån det framtagna 
beslutsunderlaget beslutar om huruvida det befintliga kommunhuset ska renoveras 
eller inte, utan det beslutet ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde. 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och är sakkunnig 
nämnd i fastighetsbeståndets tekniska status.  

Kommunstyrelsen är i detta sammanhang att betrakta som kommunhusets 
verksamhetsutövare. I denna roll kan kommunstyrelsen välja att tillskriva tekniska 
nämnden för att delge nämnden kommunstyrelsens verksamhetssynpunkter. Detta 
med syfte att tekniska nämnden ska kunna ta verksamhetssynpunkterna i 
beaktning i den fortsatta lokalförsörjningsprocessen.  

Med anledning av den information som framkommit i förstudien föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden 
att ta följande verksamhetssynpunkter i beaktning i den fortsatta hanteringen av 
kommunhuset:   

• För det första måste kommunhusets konstruktion möjliggöra flexibla 
lokallösningar och får inte begränsa möjligheterna till processorienterat 
arbetssätt.  

• För det andra orsakade de inomhusmiljöproblem som föregick 
evakueringen stor oro hos personalen. Av den anledningen måste det vara 
möjligt att garantera att dessa problem helt byggs bort. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen instämmer i kommunledningsförvaltningens bedömning om 
verksamhetsperspektivet och överlämnar den till tekniska nämnden att beakta i 
den fortsatta lokalförsörjningsprocessen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen instämmer i kommunledningsförvaltningens bedömning om 
verksamhetsperspektivet och överlämnar den till tekniska nämnden att beakta i 
den fortsatta lokalförsörjningsprocessen. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att hålla ett högt tempo i 
hanteringen av det befintliga kommunhuset och hålla kommunstyrelsen informerad 
under hanteringens gång. 



 Protokoll  34 (56) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-23  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen  



 Protokoll  35 (56) 

Sammanträdesdatum  
2019-04-23  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 96  

Information om platsanalys för gymnasieskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Charlotte Bergdahl, Christina Bringfors Dahlgren, Ulrika Wahlin och Johanna 
Hallgren informerar om planerna för den nya gymnasieskolan. 

__________  
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Paragraf 97 Ärendenummer KS2018/58 

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern 
kontroll av hantering av löner, lönerelaterade avgifter 
och pensioner 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 1 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att  Enköpings kommuns internrevisorer har noterat 
brister i hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner utifrån den 
granskningen som PwC genomfört och lämnat rapport i december 
2017.  Internrevisionen rekommenderar att Kommunstyrelsen säkerställer en rutin 
vid avslut av anställning, ta fram riktlinjer för att säkerställa att 
chefer/administratörer har ett system för att kontrollera inrapporterade avvikelser 
samt att utbildning och uppföljande kontroller säkerställa att attest alltid sker av 
frånvaro vid utbetalning av lön. 

Kommunledningsförvaltgningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har under 2018 tagit fram ny rutin/checklista för att 
användas vid avslut av anställningar, denna rutin finns på kommunens chefskanal. 
För kontroll av inrapporterade avvikelser finns för chefer dels Visma självservice 
samt Medvind där alla avvikelser ska rapporteras och där chef attesterar detta. 
Den rutin som finns anger att chefer ska alltid attestera i nämnda system all 
inrapporterad frånvaro innan utbetalning av lön sker. Förutom nämnda 
löneadministrativa system så har Enköpings kommun lokala flextidsavtal, för 
administrativ personal och hela socialförvaltningen, där ytterligare kontroll av 
arbetstid görs. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att de brister som internrevisionen 
framfört finns är åtgärdade med ovan angivna åtgärder. 
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HR-chef Håkan Sandberg redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Kommunstyrelsens personalutskotts beredning 
Personalutskottet har berett ärendet den 8 april 2019 och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltingens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Revisorerna  
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Paragraf 98 Ärendenummer KS2019/258 

Uppföljning av kommunstyrelsens jämställdhetsplan 
2018 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens tackar för informationen. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera resultatet från 
medarbetarenkäten 2019 kopplat till trakasserier, mobbing och kränkande 
särbehandling.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 9 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår det att under perioden 2016-2018 har Enköpings 
kommun bedrivit jämställdhetsarbete genom att varje nämnd årligen tagit fram en 
jämställdhetsplan utifrån behoven i respektive verksamhet. 

Kommunstyrelsens plan och prioriterade områden för 2018 togs fram utifrån 
resultatet från medarbetarundersökningen 2017 som visade att en varierad andel 
av medarbetarna råkat ut för kränkande särbehandling eller mobbing från chef eller 
kollega, kund eller kommuninvånare (se nedan). 

 Kränkande 
särbehandling 
eller 
mobbning 
från 
chef/kollega 

Kränkande 
särbehandling eller 
mobbning från 
kommuninvånare/kund 

Sexuella 
trakasserier 
från 
chef/kollega 

Sexuella 
trakasserier från 
kommuninvånare 
eller kund 

KLK 4,6% 3,1% 0 0 

SEF 10,6% 6,1% 1,5% 3% 

 

Även om andelen var lägre än vid föregående medarbetarundersökning 2015 så är 
siffrorna oacceptabla. Förvaltningen och nämnden står för nolltolerans. 

Gemensam utbildning har genomförts 
Prioriterade insatser under 2018 har varit att ge medarbetarna ökad kunskap om 
jämställdhet, jämlikhet och att nolltolerans råder mot trakasserier och kränkande 
särbehandling. Detta har genomförts genom en, av HR-avdelningen framtagen, 
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utbildning som varit obligatorisk för alla chefer på KLK och SEF. Varje chef har 
sedan ansvarat för att samma genomgång görs på respektive avdelning. 

Utbildningen byggs upp av: 
• fakta kring vad som karaktäriserar diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling 
• diskussionsunderlag för dialog i små grupper 
• förtydligad information om ansvar och roller 
• hur ett förebyggande arbete kan gå till. 

  
En stor majoritet av medarbetarna på KLK och SEF har genomgått utbildningen 
under 2018. Några bortfall finns dock, orsakade av normal frånvaro. Någon mindre 
arbetsgrupp har även gått miste om utbildningen orsakat av vakant/byte av chef. 

Effekten mäts i medarbetarenkäten 2019  
Under hösten 2019 kommer en ny medarbetarenkät genomföras. Effekten av 
arbetet och utbildningen inom jämställdhet kommer mätas utifrån utfallet av svaren 
på frågorna om man upplevt trakasserier, kränkningar eller diskriminerande 
särbehandling och om man vet vart man vänder sig om man blir utsatt. 

Fortsatt arbete med jämställdhetsfrågor på KLF 
Utifrån ny lagstiftning kopplat till jämställdhet har HR-avdelningen anpassat 
arbetssättet till att jämställdhet framöver ska inkluderas och bli en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån detta fattar kommunstyrelsen inget nytt 
beslut om jämställdhetsplan för 2019 utan frågorna fortsätter att prioriteras och 
integreras i förvaltningens arbetsmiljöplan för 2019. 

Förvaltningschef Isabell L. Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens tackar för informationen. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera resultatet från 
medarbetarenkäten 2019 kopplat till trakasserier, mobbing och kränkande 
särbehandling.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Efter arbetsutskottets beredning har en reviderad version av tjänsteskrivelsen 
tillkommit, daterad 9 april 2019. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens tackar för informationen. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera resultatet från 
medarbetarenkäten 2019 kopplat till trakasserier, mobbing och kränkande 
särbehandling.  

__________  
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Paragraf 99 Ärendenummer KS2018/49 

Svar på medborgarförslag - Digital utveckling 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag inkom till kommunen den 
2018-01-16 

Medborgarförslaget utgår från att det borde vara en angelägen uppgift för 
kommunen att ställa medel till förfogande för möjlighet till genomförande av projekt 
inom det lokala föreningslivet där utbildningen främst vänder sig till den grupp 
medborgare som hamnat i den moderna teknologins utanförskap. 
Medborgarförslaget föreslår att: 

• Kommunen utreder antalet Enköpingsbor som berörs av den moderna 
teknologins utanförskap samt 

• Snarast söka möjligheter till frigörande av medel målet att motverka 
effekterna av den moderna teknologins utanförskap och där föreningslivet 
skulle kunna vara en samverkanspartner. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Att göra en kommuninitierad utredning om antalet Enköpingsbor som befinner sig i 
ett digitalt utanförskap skulle innebära ett både tidsmässigt och ekonomiskt 
oförsvarbart projekt då det finns flera nationella undersökningar och studier om 
digitalt utanförskap. 

I kommunen finns redan initiativ för att motverka digitalt utanförskap, till exempel 
kan nämnas bibliotekets ”vilse på nätet” där alla kommuninvånare får hjälp med att 
låna e-böcker, hitta på bibliotekets webbplats, skaffa e-post eller surfa på nätet. 
Här finns inget krav att ha egen device för att kunna delta. 

Även i föreningslivet finns färdiga initiativ för att motverka digitalt utanförskap, här 
kan till exempel nämnas Pensionärernas riksorganisation. PRO har en omfattande 
studieverksamhet inom IT som kallas för PROsIT. Den utgår från vad man vill 
använda tekniken till och fokuserar mindre på tekniken i sig. Målet är kanske att 
lära sig göra bankärenden på nätet, att kunna prata med barnbarnen via Skype, 
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lyssna på streamad musik, eller starta en blogga. PROsIT fungerar för alla, oavsett 
förkunskaper. 

Med denna bakgrund finner kommunledningskontoret att det som efterfrågas i 
medborgarförslaget redan är aktuellt i kommunen och kan lösas med redan 
befintliga utredningar och initiativ 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 100 Ärendenummer KS2018/886 

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomi- 
och verksamhetsstyrning inom socialnämnden 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämnden svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 1 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår det att på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Enköpings kommun har PwC genomfört en granskning av ekonomi – 
och verksamhetsstyrningen inom socialnämndens verksamheter. 

Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden 
en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. 

Revisionsrapporten sändes på remiss till socialnämnden den 9 januari 2019. Den 
26 februari 2019, SN2019/92 paragraf 41, lämnade socialnämnden sitt yttrande. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i socialförvaltningens bedömning och 
föreslår att socialnämndens yttrande anmäls och läggs till handlingarna.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämnden svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämnden svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Socialnämnden, för kännedom  
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Paragraf 101 Ärendenummer KS2019/31 

Svar på medborgarförslag - Lägenhetsbyte mellan 
hyresgäster i EHB 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat genom att förbättringsförslaget vidarebefordrats till 
Enköpings hyresbostäder. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 1 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag har inkommit den 10 
januari 2019. Förslaget innebär en förenkling av hanteringen av lägenhetsbyte 
mellan hyresgäster i AB Enköpings Hyresbostäder. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Lägenheter från Enköpings hyresbostäder (EHB) förmedlas sedan den 1 juni 2016 
av Uppsala Bostadsförmedling. Lägenhetsbyte mellan hyresgäster hanteras dock 
av EHB. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att denna hantering är manuell 
och att en e-tjänst skulle förbättra tillgänglighet och service.  

EHB är ett självständigt kommunalt bostadsbolag som leds av en styrelse och styrs 
av ett ägardirektiv som beslutats i kommunfullmäktige. Förslagsställarens 
förbättringsförslag har därför vidarebefordrats till EHB.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget är besvarat genom att förbättringsförslaget vidarebefordrats till 
Enköpings hyresbostäder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget är besvarat genom att förbättringsförslaget vidarebefordrats till 
Enköpings hyresbostäder. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, Enköpings hyresbostäder för kännedom  
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Paragraf 102 Ärendenummer KS2018/847 

Svar på medborgarförslag - Gruppresor till Stockholms 
till en låg kostnad i ändamål för kulturbesök med 
pedagogiskt syfte för skolungdoms räkning 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om gruppresor för 
skolungdomar till Stockholm för kulturbesök med pedagogiskt syfte har inkommit 
den 10 december 2018. 

Kommunledningsförvaltningen s bedömning 
Kommunledningsförvaltningen instämmer med förslagsställaren att vår närhet till 
nationella kulturskatter är fördel som kan användas både i pedagogiskt syfte och i 
integrationsarbete. Kommunledningsförvaltningen kan inte se att det skulle vara 
bättre om en del av skolans resurser administreras centralt för att subventionera 
kulturresor jämfört med att varje skola själv bestämmer hur motsvarande resurser 
används.   

Redan idag finns möjlighet att ha subventionerade resor med ULs regionsbuss, 
dock inte till Stockholm. Att specifikt förhandla med SJ om subventionerade 
kulturresor till Stockholm enbart för elever i Enköpingsskolor kan bli aktuellt först 
när berörda skolor vill att detta ska vara ett prioriterat område i skolan kvalitativa 
utveckling.   

Kommunledningsförvaltningen s förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

__________ 
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Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 103 Ärendenummer KS2019/236 

Svar på skrivelse från kommunala handikapprådet 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på skrivelsen, daterat den 23 april 
2019, antas.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 4 april 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att det kommunala handikapprådet den 22 mars 
2019 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen hänvisas till 
rådets arbetsordning där det framgår att i valet av representanter från den politiska 
organisationen ska kommunstyrelsen stäva efter en bred representation från flera 
nämnders arbetsutskott. Med den representation som finns i rådet idag anser inte 
handikapprådet att arbetsordningens intentioner är uppfyllda. Rådet vill därför veta 
anledningen till varför man frångått arbetsordningen i valet av politiska 
representanter.  

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens presidium 
skrivit ett förslag till svar på rådets skrivelse, daterat den 2 april 2019.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på skrivelsen, daterat den 2 april 
2019, antas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på skrivelsen, daterat den 2 april 
2019, antas.  

Efter arbetsutskottets beredning av ärendet har ett reviderat svar på skrivelsen från 
kommunala handikapprådet tagits fram, daterat 23 april 2019. 

Yrkanden 
Jesper Englundh yrkar bifall till svarsförslaget, daterat den 23 april 2019. 

__________ 
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Kopia till: 
Handikapprådet, för kännedom  
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2018/567 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2018 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2018 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har den 28 februari 2019 paragraf 18 inkommit med 
en rapport över ej verkställda gynnande beslut för fjärde kvartalet 2018. Av 
protokollsutdraget framgår att en gång per kvartal ska kommunernas 
socialnämnder anmäla ej verkställda beslut och avbrott till Inspektionen för Vård 
och omsorg (IVO). Syftet med rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas 
rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska 
avse beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också 
lämnas till kommunfullmäktige. 

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

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2018 och som inte 
verkställts senast 31 december 2018. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. 

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 
2019 med tillhörande bilagor, en beskrivning av antal beslut enligt SoL och LSS 
som ej har verkställts inom den aktuella perioden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 april 2019 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2018 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 105 Ärendenummer KS2019/105 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 15 
april 2019 anmäls och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän. 

Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata 
kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 

Personalärenden 

- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under mars 2019 

Beslut om sponsring  

- Sponsring av Enköpings SK Fotboll (ESK fotboll), daterat 2019-03-25, 
KS2019/244 

- Sponsring ESK FK (Herr), daterat 2019-03-25, KS2019/255 

Beslut att bevilja ansökningar ur kompetensutvecklingsfonden 

- Beslut nummer 1-2 

Beslut om nytt lån 

-  Delegationsbeslut – Nytt lån Enköpings kommun, daterat 2017-03-07, 
KS2017/119 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 15 
april 2019 anmäls och läggs till handlingarna 
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Paragraf 106  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga anmälningsärenden har inkommit. 

__________  
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Paragraf 107  

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Jesper Englundh (S) och Peter Book (M) informerar om att de har varit på 
Kommuninvests föreningsstämma i Stockholm. 

Ulrika Ornbrant (C) informerar om ett sammanträde med direktionen för Vafab. 

Kenneth Hällbom (MP) informerar om ett sammanträde med Sveriges 
Ekokommuner 

Mats Flodin (M) informerar om att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har varit på besök i Solna kommun. 

Sverre Ahlbom (S) informerar om ett sammanträde med Leader Mälardalen. 

__________  
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Paragraf 108  

Valärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga valärenden har inkommit. 

__________  
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2019/308 

Ledamotsinitiativ - Skydd för kommunens invånare 
mot stridserfarna terrorister 

Beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ från Anders Lindén (SD) om skydd för kommunens invånare 
mot stridserfarna terrorister har inkommit till kommunledningsförvaltningen den 15 
april 2019. 

__________ 
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