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Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Elisabeth Norman (C) 
Jenny Gavelin (L), tjänstgörande från och med paragraf 140 
Bo Reinholdsson (KD) 
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Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare 
Susanna Gerhard (C), tjänstgörande ersättare, paragraf 133-139, 153 
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Peter Book (M), tjänstgörande ersättare, paragraf 153 
  
Ej tjänstgörande ersättare Peter Book (M), paragraf 136-152, 154-159 

Susanna Gerhard (C) paragraf 140-152, 154-159 
  
Övriga deltagare Christin Tjärnheden, tf. kommundirektör 

Malin Kvist, sekreterare 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
Isabell Lundquist Eklund, förvaltningschef 
Håkan Sandberg, HR-chef, paragraf 135 
Daniel Nilsson, controller, paragraf 136 
Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 137 
Magnus Åsman, strategisk utredare, paragraf 140-141 
Anna Hallberg, strategisk samhällsplanerare, paragraf 142 
Ingela Höij, verksamhetscontroller, paragraf 148 
Laila Eklund, inköpschef, paragraf 138 
Christer Malmqvist, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket, paragraf 135 
Eva Åberg, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket, paragraf 135 
Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, paragraf 139 
Christina Bringfors Dahlgren, hållbarhetschef, paragraf 143 
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 144 
Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg, GoToWork, paragraf 139 
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Paragraf 133  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 134  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 

- Ärende 13 "Revidering bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB 
och ENA Energi AB" utgår på grund av att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har 
berett ärendet eftersom förvaltningen valt att dra tillbaka det. 

__________  
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Paragraf 135  

Information från Arbetsmiljöverket om 
förtroendevaldas ansvar för arbetsmiljön 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmiljöinspektörerna Christer Malmqvist och Eva Åberg från Arbetsmiljöverket 
informerar om förtroendevaldas ansvar för arbetsmiljön. 

__________  
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Paragraf 136 Ärendenummer KS2019/483 

Investeringsplan 2021-2030 för 
kommunledningsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga investeringsplanen inriktning (2021-
2030, daterad 19-08-12) som ett underlag till den politiska budgetberedningens 
kommande budgetprocess.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen ska årligen godkänna de 
reinvesteringar och investeringar som görs inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.  

Föreslagen investeringsplan beskriver de investeringar som kommunstyrelsen ser 
inom sitt ansvarsområde de kommande tio åren efter 2019. Fokus ligger på digital 
verksamhetsutveckling och de reinvesteringsbehov som kommunen har för att 
säkerställa sin IT-miljö.  

Förvaltningschef Isabell L. Eklund och controller Daniel Nilsson redogör 
för ärendet.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga investeringsplanen inriktning (2021-
2030, daterad 19-08-12) som ett underlag till den politiska budgetberedningens 
kommande budgetprocess.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 september 2019 och överlämnat det till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss med motiveringen att underlaget behöver 
förtydligas med vad de nämnda investeringsbeloppen står för, vilka behov de ska 
möta och varför kommunstyrelsens investeringsbehov ser ut att ha ökat så kraftigt. 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar på att ärendet avgörs idag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande om återremiss från Anders Wikman 
(NE) samt ett yrkande om att ärendet ska avgöras idag från Ulrika Ornbrant (C). 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta 
ställning till om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras.Under 
förutsättning att ärendet ska avgöras idag får kommunstyrelsen sedan ta ställning 
till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 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  

Mats Flodin (M) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  
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Sverre Ahlbom (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Ingvar Smedlund (M), ordförande  X   

SUMMA 9 6 0 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Beslutsgång, fortsättning  
Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

 

__________  
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Paragraf 137 Ärendenummer KS2019/269 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av kommunstyrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2018 

Beslut 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att PwC på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsens 
och nämndernas ansvarsutövande 2018. Granskningen är en del av den årliga 
grundläggande granskningen av styrelsen och nämnderna. En viktig del i den 
årliga granskningen är att bedöma om styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses nämndernas 
aktiva åtgärder att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. 
Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i 
dess arbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
styrelsens/nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamhet och ekonomi är tillfredställande. För att bedöma detta har följande 
kontrollmål formulerats: 

• Nämnden/styrelsen arbetar tillfredställande med mål och uppdrag. 
• Nämnden/styrelsen arbetar tillfredställande med uppföljning, kontroll samt 

återrapportering och analys. 
• Nämnden/styrelsen har ett tillfredställande verksamhetsmässigt och 

ekonomiskt resultat. 
• Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas förebyggande arbete 

mot korruption och oegentligheter samt granskning av så kallat 
förtroendekänsliga poster. 
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Utifrån genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att 

• Kommunen har ett väl utvecklat system för styrning, uppföljning och 
kontroll som omfattar samtliga nämnder. De bedömer att kommunstyrelsen 
och nämnderna i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, 
leda, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. De noterar att 
skolnämnden och utbildningsnämnden som prognosticerar underskott inte 
analyserar om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att ha en budget i 
balans.  

• Hälften av nämnderna redovisar ett resultat som är förenligt med 
fastställda mål. Resterande nämnder och styrelse redovisar ett resultat 
som till viss del är förenligt med fastställda mål. Det lyfts fram att ingen 
nämnd uppfyller samtliga av sina mål och att måluppfyllelsen därför kan 
förbättras. 

• En övervägande del av nämnderna arbetar tillfredställande med 
uppföljning, kontroll samt återrapportering och analys. De nämnder som 
bedöms arbeta delvis tillfredställande med detta har inte inkluderat 
analyser av föreslagna åtgärder för att uppnå en budget i balans, kopplat 
till att de prognostiserat ett underskott i budgetuppföljningen. 

• Nämnderna och styrelsen arbetar delvis tillfredställande med EKO-frågor 
(etik, korruption och oegentlighetsfrågor), socialnämnden har en lokal 
riktlinje som rör EKO- området men övriga nämnder saknar riktlinjer eller 
rutiner inom området. I Riktlinjer mot korruption (KF 2012-05-08) anges att 
det finns en mottagarfunktion för att ha möjlighet att anmäla misstanke om 
allvarliga lagbrott anonymt. Granskningen visar dock att tjänsten inte finns. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer: 

• Att åtgärder och analys för att uppnå en budget i balans inkluderas i de 
budgetuppföljningar som genomförs under året. 

• Att ett system för medarbetare att anonymt kunna rapportera misstänkta 
oegentligheter implementeras i enlighet med fastställda riktlinjer. 

• Att en rutin upprättas för att säkerställa att risker som diskuteras men inte 
bedöms nödvändiga att ta med i årets internkontrollplan dokumenteras och 
hanteras. 

• Att återkommande utbildning eller information rörande EKO-frågor 
genomförs. 

Rapporten har skickats på remiss till samtliga nämnder.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har med stöd av nämndernas yttranden gjort en 
sammanfattande bedömning utifrån revisionens rekommendationer. 

Åtgärder för budget i balans 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisionens synpunkt på att beskrivning 
av åtgärder för att nå budget i balans kan förbättras i de rapporteringar som 
lämnas av nämnder. I anvisningar till delårsrapport april och augusti 2018 anges 
det bland annat under rubriken ”Åtgärder för budget i balans” att arbetet med att nå 
budget i balans ska beskrivas, och under annan rubrik att analys av större 
avvikelser mellan budget och prognos ska ske. Det är av vikt att både 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse, får kännedom om vilka åtgärder som 
kommer att vidtas av nämnder när budget inte är i balans, i den samlade 
rapportering som sker i månads- och delårsrapporterna. Pågående utveckling av 
planerings- och uppföljningsprocessen avser att mer fokus ska vara på analyser 
och åtgärder.  

Rapportering av misstänkta oegentligheter 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 maj 2012 om Riktlinjer mot korruption. I dessa 
riktlinjer anges att misstankar om allvarliga lagbrott ska anmälas till en extern 
mottagarfunktion utanför den kommunala organisationen. Ett arbete med 
revidering av riktlinjerna pågår och förslag till Regler mot korruption kommer att 
lämnas till kommunstyrelsen under hösten 2019. I dessa regler föreslås att 
misstankar om oegentligheter i första hand anmäls till närmaste chef och i andra 
hand till dennes chef eller HR-avdelning. Vill personen som anmäler vara helt 
anonym föreslås det i den nya regeln att ett brev med de uppgifter som anses vara 
besvärande skickas till registratorn vid kommunledningsförvaltningen. En extern 
mottagarfunktion finns inte med i förslaget till nya regler. Under den tid som en 
extern funktion var upphandlad kom inget ärende till denna funktion. 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att den egna organisationen har 
förutsättningar att användas för att ta emot anmälningar om misstanke om brott. Att 
säkerställa att medarbetare känner en trygghet i att anmälan kan ske anonymt är 
av vikt och en utbildningsinsats i samband med att Regler mot korruption beslutas 
av kommunfullmäktige kommer att genomföras.   

Internkontroll 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisionens synpunkter att det behövs 
en rutin för att säkerställa att risker som diskuteras men inte tas med i årets 
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internkontrollplan dokumenteras och hanteras. Enligt PWC bör också 
kommunstyrelsen genomföra en kartläggning av vilka områden och funktioner i 
kommunen som är mest känsliga ur ett EKO-perspektiv. Detta är två områden som 
kommer att beaktas i pågående utveckling av planerings- och 
uppföljningsprocessen och inför framtagande av rutiner och utbildningar inom 
EKO-frågor. 

EKO-frågor  

Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisionens synpunkter att det behövs 
utbildning och information rörande EKO-frågor. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har påbörjat ett arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial och socialnämnden 
har lokala riktlinjer för utbildning. Några nämnder efterfrågar i sina yttranden också 
centralt framtagna rutiner och utbildningar inom EKO-området. Under hösten 2019 
revideras Regler mot korruption och de kommer att vara en del i den 
utbildningsinsats inom EKO-området som kommunledningsförvaltningen avser att 
initiera.  

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning  
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 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 kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

__________  
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Paragraf 138 Ärendenummer KS2019/150 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
upphandlings- och inköpsverksamheten 

Beslut 

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

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

2. Arbetet med åtgärderna i revisionsrapporten ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen under första kvartalet 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 23 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att PwC på uppdrag av Enköpings kommuns 
förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. Resultatet framgår av bifogad rapport. 

PwCs sammanfattande bedömning lyder: 

”Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
Kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har en ändamålsenlig organisation 
och ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp och att den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig”. 

Revisorerna översänder rapporten och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
inhämta kommunstyrelsens synpunkter på de iakttagelser och rekommendationer 
som redovisas i revisionsrapporten samt redogörelse för vilka åtgärder som avses 
vidtas mot bakgrund av redovisades brister. 

Kommunstyrelsen har även inhämtat synpunkter från tekniska nämnden som i sitt 
remissvar från 19 juni 2019, instämmer i rapportens slutsatser att det finns 
förbättringar att gör inom de områden där rapporten påtalar att kontrollmålen inte 
är uppfyllda. 
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Granskade kontrollområden och kommunens eventuella kommentarer 

PwCs sammanfattande bedömning baseras på bedömningar av granskningens 
fem kontrollmål, vilka redovisas både i rapporten och nedan. 

1. Upphandling av entreprenör har skett i enlighet med lagstiftning och 
kommunens regler. 
PwCs bedömning: Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: Alla dokumenterade 
direktupphandlingar som inkommer till inköpsavdelningen följs upp för att 
säkerställa att det gjorts på rätt sätt och att den är utförd av certifierad 
direktupphandlare. 
 
Listan med certifierade direktupphandlare på kommunens intranät 
uppdateras av inköpsavdelningen kontinuerligt så att listan är aktuell. I 
revisionsrapporten anges att det för vissa direktupphandlingar saknas 
underskrift av certifierad direktupphandlare. Detta stämmer inte. När 
direktupphandlingarna gjordes var personerna certifierade 
direktupphandlare, men listan uppdateras kontinuerligt för att vara aktuell 
och därför fanns inte vissa personer med på listan när revisorerna i 
efterhand kontrollerade direktupphandlingarna, trots att personerna vid 
tidpunkten för direktupphandlingarna var certifierade direktupphandlare.  
 
Inköpsavdelningen arbetar även med att få in dokumentationsblanketter för 
direktupphandlingar där dokumentationsblankett saknas.  
 
Då samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inte har publicerat alla avtal i 
avtalsdatabasen så att de blir publika såg det ut som att avtal saknades vid 
revisorernas kontroll trots att avtal fanns. Inköpsavdelningen har gett SBF i 
uppdrag att publicera alla avtal så att de blir synliga åtminstone för 
inköpsavdelningen och därmed även kommer med i rapporteringen till den 
upphandlade tjänsten Inyett där kommunen har en automatisk uppföljning 
av avtalstrohet, ekonomisk stabilitet med mera kopplat till alla betalningar 
som görs. 
 



 Protokoll  16 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

2. Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella 
underleverantörer kontrolleras och godkänns av kommunen. 
PwCs bedömning: Kontrollmålet är uppfyllt. 
 

3. Rutiner finns som säkerställer följsamhet till tecknade ramavtal och i övrigt 
efterlevnad av kommunens riktlinjer och regler. 
PwCs bedömning: Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: Inköpsavdelningen arbetar 
kontinuerligt med att förbättra följsamheten till avtal där vi via uppföljning 
eller via andra indikationer ser att avtal inte följs.  
 
Under hösten 2019 kommer inköpsavdelningen kommer arbeta mycket 
med information på intranätet och utöka utbildningsinsatser att även 
innefatta chefer för att tydliggöra chefens ansvar. Omtag med utbildning av 
certifierade direktupphandlare kommer ske för att säkerställa att det är rätt 
personer som är utsedda och att rätt kompetens finns. 
Utbildningsinsatserna beräknas vara klart under första kvartalet 2020. 
 

• Införande av e-handelssystem kommer innebära bättre styrning och 
uppföljning av inköp. E-handelsprojektet startas under augusti 2019. 
Information om tidplan för e-handel kommer ske i KS under hösten 2019 
när projektplan finns som underlag. 
 

4. Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas. 
PwCs bedömning: Kontrollmålet är inte uppfyllt. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: Det stämmer inte att den 
centrala inköpsavdelningen inte har genomfört någon avtalsuppföljning på 
avtalsvillkor och priser. Avtalsuppföljning genomförs i varierande grad 
under avtalsperioden beroende på vilket avtal det är och kan bland annat 
innefatta kontroll av att kraven i upphandlingen uppfylls under avtalstiden, 
hantering av indikationer från Inyett samt stickprovskontroll av avtalade 
priser mot fakturor. I våra upphandlingsdokument är det reglerat hur 
uppföljning ska ske under avtalsperioden. Under avtalstiden tar 
inköpsavdelningen emot synpunkter på avtalet och agerar om det behövs. 



 Protokoll  17 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Huvudansvaret för uppföljning ligger på verksamheten men 
inköpsavdelningen är behjälplig, särskilt vid förvaltningsövergripande avtal.  
 
Ekonomiservice följer upp leverantören i samband med betalningar och 
våra avtalade leverantörer bevakas automatiskt via Inyett när det gäller 
ranking, F-skatt mm. Ekonomiservice skickar indikationer vid förändring till 
inköpsavdelningen som kontaktar avtalsansvarig. Även leverantören 
kontaktas  för förklaring/åtgärd. 
 
Inför upphandling görs uppföljning av tidigare avtal för att bland annat ta in 
statistik och information om hur avtalet fungerat  och vad som kan 
förbättras i den nya upphandlingen samt att det vanligtvis görs olika 
analyser av bland annat närliggande områden och behov hos andra 
verksamheter. 
 
Då det i revisionsrapporten framgår att kommunen inte använt sig av något 
verktyg för inköp och upphandling vill inköpsavdelningen tydliggöra att 
upphandlingssystemet Kommers används för att kunna hantera hela 
upphandlingsprocessen elektroniskt och där även avtalsdatabasen finns. 
Ett e-handelssystem ska implementeras för att kunna hantera hela 
inköpsprocessen – från behov till betalning och uppföljning - digitalt.  
 
Ansvar och roller avseende avtalsuppföljning kommer tydliggöras och 
dokumenteras i och med det processkartläggningsarbete som görs och 
beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2019. 
 

5. Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och 
tjänster. 
PwCs bedömning: Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: I och med beslutet att 
centralisera direktupphandlingar över 100 000 kronor kommer 
inköpsavdelningen få bättre kontroll på att ramavtal finns som täcker 
verksamhetens behov av inköp. Inköpsavdelningen avser att analysera 
inköpsmönster och leverantörer på en övergripande nivå. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar revisionens sammanfattande bedömning. 

Revisionsrapporten redovisar några rekommendationer, vilka listas nedan. Varje 
rekommendation kommenteras av kommunledningsförvaltningen. Vissa åtgärder 
har redan genomförts och andra finns med i verksamhetsplanen för hösten 2019 
men då rekommendationerna kräver resurser för uppföljning och analyser behöver 
det ses över hur det kan organiseras och eventuell rekrytering av inköpscontroller 
behöver genomföras. Beräknas vara klart andra kvartalet 2020. 

• PwCs rekommendation: Säkerställa, bl a genom uppföljande 
kontroller, att direktupphandlingar och dokumentation av dessa följer 
lagstiftning och gällande riktlinjer. Varor och tjänster av liknande slag 
som genomförs i verksamheten under året behöver sammanräknas 
för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen efterlevs. 
 
Kommunledningsförvaltningens åtgärd: Organisationen för kommunens 
inköps- och upphandlingsverksamhet har setts över och den tidigare 
inköpsenheten har omvandlats till en egen avdelning inom 
kommunledningsförvaltningen (KLF). Detta har bland annat gjorts för att 
lyfta upp inköpsfrågorna för att lagstiftning och riktlinjer ska följas.  
 
Nästa steg är ett förslag till organisationsförändring som finns framtaget 
och som innebär att de upphandlare som idag arbetar på SBF fr o m 1 
september 2019 organisatoriskt kommer flyttas över till KLF. Med denna 
förändring kommer kommunen säkerställa att inköpsavdelningen få en 
samlad bild och bättre kontroll över kommunens inköp och upphandlingar.  
 
Inköpsavdelningen ser nu över strukturen och rutinerna för 
direktupphandlingar för att effektivisera arbetet och säkerställa 
samordningen av upphandlingar samt att rutiner för dokumentation följs. 
Arbetet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2019. 
Direktupphandlingar över 100 000 kronor ska därför hanteras centralt via 
inköpsavdelningen.  
 
Rutin för uppföljning av direktupphandlingar håller på att tas fram av 
inköpsavdelningen och uppföljande kontroller kommer att genomföras 
kontinuerligt. Inköpsavdelningen kommer se över hur man ska kunna 
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räkna samman inköp av varor och tjänster av samma slag och ta fram rutin 
för detta för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.  
 
En viktig del i att säkerställa att direktupphandlingar och avrop av ramavtal 
görs på rätt sätt är att inköpsavdelningen under hösten 2019 kommer satsa 
mycket på utbildnings- och informationsinsatser för både nyanställda, 
medarbetare och chefer. Inköpsavdelningen kommer även se över de 
certifierade direktupphandlarna och ta ett nytt tag med utbildning för att 
säkerställa att det är rätt personer med rätt kompetens. 
Utbildningsinsatserna beräknas vara klart under första kvartalet 2020. 
 

• PwCs rekommendation: Regelbundet följa upp och analysera inköp 
och inköpsmönster, bl a i förhållande till de ramavtal som finns 
tecknade för att säkerställa tillräckligt antal ramavtal och en effektiv 
inköpsverksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningens åtgärd: Resurser för uppföljning och 
analys behöver tillsättas t ex genom att anställa en inköpscontroller som 
kan följa upp och analysera inköp och inköpsmönster för att bland annat 
säkerställa tillräckligt antal ramavtal och effektivitet i inköpsverksamheten.  
 
Förslaget om att skapa en central inköpsavdelning kommer ge bättre 
förutsättningar för att skapa en effektiv inköpsverksamhet. I och med att 
direktupphandlingar över 100 000 kronor centraliseras kommer 
inköpsavdelningen få en bättre helhetsbild som gör det enklare att se 
behov av ytterligare ramavtal.  
 
När e-handelssystem är implementerat kommer det innebära bättre 
förutsättningar att styra och följa upp inköp.  
 

• PwCs rekommendation: Införa en rutin för kontinuerlig uppföljning av 
leverantörer och avtal. 
 
Kommunledningsförvaltningens åtgärd: Under hösten 2019 kommer ett 
arbete med processkartläggning påbörjas. I det arbetet kommer 
avtalsuppföljningsprocessen ses över för att tydliggöra roller och ansvar 
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samt en dokumenterad process ta fram för avtalsuppföljning och 
uppföljning av avtalstrohet. Beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2019. 
 

Inköpschef Laila Eklund redogör för ärendet. 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 20 augusti 2019 och 
lämnat förslag till beslut. 

Efter utskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse. 

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

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

__________  
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Paragraf 139  

Fortsatt dialog om kommunhusprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Isabell L. Eklund och lokalstrateg Charlotte Bergdahl leder en 
dialog om kommunhusprocessen. Arbetsplatsstrateg Karin Ståhl föreläser om 
kontorsutformning. 

__________  



 Protokoll  22 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 140 Ärendenummer KS2019/204 

Svar på förslag om delegation till miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta i fråga om taxa enligt 
plan- och bygglagen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller justeringsfaktorerna 
fastställs av kommunfullmäktige i ordinarie budgetprocess i samband med beslut 
om budget och taxor i  juni. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att miljö och byggnadsnämnden beslutade den 6 
mars 2019, paragraf 56, som förslag till kommunfullmäktige att delegera justering 
av taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller justeringsfaktorerna 
till miljö- och byggnadsnämnden.  Eventuella ändringar av faktorerna ska kunna 
beslutas av miljö- och byggnadsnämnden att gälla per den 1:a januari varje år. 

Miljö- och byggnadsnämnden motiverar förslaget med att de har gjort en 
granskning och analys av hur olika faktorer kan påverka olika delar av plan- och 
byggtaxan. De menar att konjunktur och andra förändringar i förutsättningar för 
nivån på taxorna visar sig först i slutet av hösten varje år. Eftersom 
kommunfullmäktige beslutar om budget och taxor redan i juni månad är det inte 
möjligt att förändra generella nivåer för specifika delar av taxan. Taxans 
konstruktion bygger på formler som innehåller några faktorer. Faktorerna styrs av 
vilken åtgärd det gäller, vilken omfattning det är (t ex byggnadsarea) och till det 
finns en justeringsfaktor som även benämns N-faktor. För att få en så korrekt 
debitering som möjligt utifrån konjunktur, budgetförutsättningar, eventuella 
lagändringar med mera behöver taxan ibland justeras utifrån situationen i slutet av 
hösten. Enligt plan- och bygglagen och anvisningar från Sveriges kommuner och 
landsting får kommunfullmäktige delegera beslut om taxor i begränsad omfattning 
om det framgår tydligt när och under vilka omständigheter det får ske. Miljö- och 
byggnadsnämnden menar att en förändring enligt förslaget inte innebär någon 
principiell förändring av taxan. Det är endast en nivåreglering som kan vara 
nödvändig när så krävs utifrån förutsättningarna vid slutet av varje kalenderår. Det 
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finns exempel på kommuner som har beslutat om delegering av beslut om N-
faktorer. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen avstyrker förslaget av följande skäl. En tredjedel av 
intäkterna för plan- och exploateringsavdelningen påverkas av N-faktorn. När flera 
nämnders intäkter berörs anser kommunledningsförvaltningen att det är lämpligt att 
kommunfullmäktige tar beslut om detta. I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 
2020-2023 med långsiktiga mål betonas vikten av att ständigt se över utgifterna 
och effektivisera för att ha råd med kommande investeringar i välfärden. 
Kommunledningsförvaltningen menar att konjunkturförändringar först och främst 
ska mötas genom att verksamheten minskar kostnaderna. Det behöver alltid ske 
en avvägning mellan effekten av högre avgifter för Enköpings företag och 
kommunmedlemmar gentemot verksamhetskonsekvenser. En sådan avvägning 
anser kommunledningsförvaltningen bör ske i kommunfullmäktige där respektive 
nämnd beskriver verksamhetskonsekvenserna i beslutsunderlaget såsom det sker 
i nuvarande budgetprocess. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att N-
faktorn även fortsättningsvis fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
beslut om budget och taxor i juni. 

Utredare Magnus Åsman redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller justeringsfaktorerna 
fastställs av kommunfullmäktige i ordinarie budgetprocess i samband med beslut 
om budget och taxor i  juni. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller justeringsfaktorerna 
fastställs av kommunfullmäktige i ordinarie budgetprocess i samband med beslut 
om budget och taxor i  juni. 

Yrkanden 
Matz Keijser (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag att delegera 
justering av taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller 
justeringsfaktorerna. 
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Ullrika Ornbrant (C) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Matz Keijsers (S) 
yrkande om att delegera justering av taxor enligt plan- och bygglagen med de så 
kallade N- eller justeringsfaktorerna. Dels arbetsutskottets förslag till beslut att 
taxor enligt plan- och bygglagen med de så kallade N- eller justeringsfaktorerna 
fastställs av kommunfullmäktige i ordinarie budgetprocess i samband med beslut 
om budget och taxor i  juni,  som Ulrika Ornbrant (C) och Anders Wikman (NE) har 
yrkat bifall till. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen valt att 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 141 Ärendenummer KS2019/210 

Svar på motion - Förstärk barnens rätt! 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att med berörda 
nämnder ta fram ett förslag på omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal 
med Barnombudet i Uppsala Län, där utgångspunkten är att kommunens totala 
kostnader för arbete inom barnrätt inte ökar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Jesper Englundh (S) Den 14 mars 2019 inkom 
med motionen ”Förstärk barnets rätt” Motionen yrkar på att kommunstyrelsen ingår 
ett samarbetsavtal med Barnombudet i Uppsala län (BOiU). 

Jesper Englundh (S) motiverar sitt yrkande med att ett samarbetsavtal är ett 
kostnadseffektivt sätt att möta upp den kompetens motionären anser att 
kommunen behöver ha när barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. 
Motionären anser vidare att den kommunala kompetensen om barns rättigheter är 
bristande och behöver stärkas. 

Motionären konstaterar också att BOiU under flera år utbildat och förstärkt 
kompetensen och arbetet med att möta barn i både Region Uppsala och i Uppsala 
kommun.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Barnombudet i Uppsala län, BOiU, är en ideell förening som bildades 1988 och 
arbetar i Uppsala län. Föreningen har en lokal förankring och vänder sig till 
invånarna i Uppsala län där den utgör en plattform för utbyte och samverkan 
mellan olika aktörer i regionen när det gäller arbetet med att säkerställa barnets 
rättigheter. Syftet med verksamheten är att se till att FN:s konvention om barnets 
rättigheter förverkligas lokalt och regionalt. Vidare syftar föreningens verksamhet 
till att ge barn kraft att kräva sina rättigheter, vilket bidrar till stärkt demokrati och 
social hållbarhet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
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Behov 
Barnrättighetsutredningen konstaterade i sitt betänkande Barnkonventionen blir 
svensk lag (SOU 2016:19) att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i 
Sverige. Utredningen pekar också på att barnkonventionen i förhållande till barn 
innebär skyldigheter för verksamheter på statlig och kommunal nivå och att detta 
inte heller har fått tillräckligt genomslag. Kommuner ska arbeta för barns rättigheter 
såsom de är formulerade i Barnkonventionen. Alla barn ska garanteras skydd mot 
diskriminering. Betänkandet konstaterar vidare att barnets rättigheter kräver ett 
aktivt arbete i alla kommuner. I samband med lagstiftningsärendet har utredningen 
sett ett behov av kunskapshöjande åtgärder inom barnrätt hos kommuner. I 
betänkandet nämns också att det behövs fristående lokala barnrättsbyråer 
(motsvarande vad vi kallar barnombud). 

I Enköpings kommun är det främst socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
upplevelseförvaltningen och samhällbyggnadsförvaltningen som kommer bli 
berörda av att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Dessa 
förvaltningar skulle kunna ha nytta av kunskapshöjande åtgärder inom barnrätt.  

Önskad effekt på ett samarbetsavtal 
En önskad effekt med ett formellt samarbete med BOiU är att säkerställa att FN:s 
konvention om barnets rättigheter förverkligas i Enköpings kommun. Det innebär 
bland annat att barn och unga har goda kunskaper om sina rättigheter så att de 
också vågar utkräva dem. Även vuxna ska ha kunskap om barnets rättigheter, och 
veta hur de kan använda dem och principen om barnets bästa som underlag för 
beslut. En önskad effekt av ett samarbete är också att öka möjligheterna för barn 
och unga att göra sina röster hörda, exempelvis genom att delta i 
medborgardialoger samt att öka kompetensen inom barnrätt hos kommunens 
invånare. Barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut som berör 
dem. Detta bidrar i förlängningen till stärkt demokrati och social hållbarhet.  

Kommunens och BOiUs insatser och verksamhet kompletterar varandra och bidrar 
till ett rikare utbud av service och tjänster till kommuninvånarna. 
Kommunledningsförvaltningen ser ett stort värde i föreningens mångåriga arbete, 
volontärsinsatser och dokumenterade erfarenhet av arbete för barns rättigheter. Ett 
samarbetsavtal innebär att BOiU kan erbjuda tjänster kostnadsfritt vilket underlättar 
för exempelvis skolor och socialtjänst att ta del av dem och utveckla sin 
verksamhet. Vidare erbjuder BOiU via sin volontärverksamhet en möjlighet för 
kommuninvånare att vara en del av ett lokalt, demokratiskt och främjande arbete 
för barnets rättigheter. 
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Kostnader 
Baserat på hur avtalet mellan Uppsala kommun och BOiU är utformat bedömer 
kommunledningsförvaltningen att kostnaden för ett samarbete årligen är ca 500 
000 kronor. 

Sammantaget bedömer kommunledningsförvaltningen att ett samarbete med BOiU 
skulle kunna göra det möjligt för kommunen att höja kvaliteten på sitt arbete inom 
barnrätt utan att kommunens totala kostnader ökar. Innan ett samarbete inleds vill 
dock kommunledningsförvaltningen undersöka hur stora och i vilka verksamheter 
synergier uppstår. Detta för att kunna återkomma med ett förslag på omfattning av 
ett samarbetsavtal med utgångspunkten att kommunens totala kostnader för 
arbete inom barnrätt är oförändrade.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får ett uppdrag att i 
samverkan med socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
upplevelsenämnden och tekniska nämnden ta fram ett förslag på omfattning och 
finansiering av ett samarbetsavtal med BOiU.  

Utredare Magnus Åsman redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att med berörda 
nämnder ta fram ett förslag på omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal 
med Barnombudet i Uppsala Län, där utgångspunkten är att kommunens totala 
kostnader för arbete inom barnrätt inte ökar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att med berörda 
nämnder ta fram ett förslag på omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal 
med Barnombudet i Uppsala Län, där utgångspunkten är att kommunens totala 
kostnader för arbete inom barnrätt inte ökar. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
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Paragraf 142 Ärendenummer KS2017/316 

Svar på remiss - Gemensam utvecklingsplan Fyra 
Mälarstäder 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2019-
08-21 som svar på remissen - Fyra Mälarstäders gemensamma utvecklingsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 22 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås 
inom ramen för Fyra Mälarstäder-samarbetet har tagit fram en gemensam 
utvecklingsplan. Den gemensamma utvecklingsplanen ska visa på den önskvärda 
utvecklingen inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050 med 
Agenda 2030 som ramverk.  

Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fyra fokusområden med 
tillhörande mål och delmål som bygger på befintliga planer och strategier:  

• Närhet 
• Kunskap och arbete 
• En Mälarnära destination 
• Livskvalitet 

Den gemensamma utvecklingsplanen är på remiss under våren/sommaren 2019 
och beräknas antas vid årsskiftet 2019/2020. 

Efter antagandet kommer handlingsplaner med strategier och aktiviteter att tas 
fram i tematiska arbetsgrupper för att säkerställa att vi når önskade resultat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt remissvaret utifrån yttranden från 
respektive nämnd i organisationen. Samtliga nämnder är positiva till att en 
gemensam utvecklingsplan har tagits fram men det behöver förtydligas vad det är 
vi vill uppnå genom den gemensamma utvecklingsplanen. De flesta är överens om 
att det är rätt fokusområden men att de beskrivande texterna och målen håller olika 
detaljeringsnivå. Till exempel anses fokusområdet livskvalitet vara väldigt 
övergripande och brett medan en Mälarnära destination är betydligt mer konkret 
och detaljerat.  
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Strategisk samhällsplanerare Anna Hallberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2019-
07-10 som svar på remissen - Fyra Mälarstäders gemensamma utvecklingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2019-
07-10 som svar på remissen - Fyra Mälarstäders gemensamma utvecklingsplan. 

__________ 
 
Kopia till: 
fyramalarstader@eskilstuna.se  
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2019/303 

Deltagande i SKL:s nätverk för tjänstepersoner som 
ansvarar för samarbete med civilsamhället 

Beslut 
Enköpings kommun deltar 2019-2022 i Sveriges kommuners och landstings 
nätverk ”Nätverk för tjänstepersoner som ansvarar för samarbeten med civila 
samhället”. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
erbjuder kommuner, landsting och regioner att delta i ett professionsnätverk som 
riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med att utveckla samverkan med 
civilsamhället. För att delta krävs ett styrelsebeslut i den egna organisationen. 

Nätverket syftar till att stödja utvecklingen av: 

• samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala 
behov samt Agenda 2030 

• lokala och regionala strategier samt modeller för samverkan 
• styr- och ledningssystem för samverkan 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen ser flera fördelar med ett deltagande i nätverket. 
Kommunen behöver utveckla den dialog som redan sker med civilsamhället och ta 
tillvara dess kunskap och engagemang. Detta kan ske med hjälp av nätverkets 
utvecklande av modeller och system för samverkan. Något som i sin tur ökar 
möjligheterna till ett effektivt samarbete mellan kommun och civilsamhälle, till 
exempel för att öka inkludering, skapa nya mötesplatser med meningsfulla 
fritidsaktiviteter och bidra till landsbygdsutveckling. Nätverket skapar också tillfälle 
att utbyta erfarenheter och pröva nya lösningar tillsammans med andra. 

Samverkan med civila samhället nämns i Vision 2030, hållbarhetspolicy och i 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-23. I den sistnämnda finns ett mål 
om att aktivt samarbete med föreningar och företag krävs för att kommunen ska 
kunna leverera förväntad service. I samma plan står det att Agenda 2030 ska 
prägla allt arbete under mandatperioden. Eftersom även SKL:s nätverk 
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har  Agenda 2030 som utgångspunkt skulle ett deltagande ligga helt i linje med 
tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige. 

En SKL-kartläggning från 2018 visar på en mångfald av samverkansrelationer 
mellan bland andra kommuner och civilsamhället. Samma kartläggning slår fast att 
samverkan blir allt vanligare och betraktas som angelägen. Byggandet av ett 
nätverkssamhälle anses bidra till hållbar utveckling. Via SKL finns nu möjlighet till 
kostnadsfritt stöd i kommunens eget samverkansarbete. 

I ett första läge är det tjänstepersoner vid upplevelseförvaltningen som planerar att 
delta. På sikt finns det möjlighet för fler förvaltningar att engagera sig i nätverket. 

Hållbarhetschef Christina Bringfors Dahlgren redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun deltar 2019-2022 i Sveriges kommuners och landstings 
nätverk ”Nätverk för tjänstepersoner som ansvarar för samarbeten med civila 
samhället”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelseförvaltningen  
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Paragraf 144 Ärendenummer KS2019/550 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att varje år antar nämnden en intern kontrollplan 
för att säkerställa att nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll. Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll 
för egen nämnd den 26 mars 2019, paragraf 64. 

En uppföljning av de kontrollmoment som är specifika för kommunstyrelsen 
redovisas här. 

Kansli- och utredningschef Per Ekegren redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Utskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen  
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Paragraf 145 Ärendenummer KS2019/489 

Investering i system för intrångsdetektering 

Beslut 
1. 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens investeringsbudget används till inköp 
av system för intrångsdetektering.  

2. De ökade driftskostnaderna om cirka 1,1 miljoner kronor årligen fördelas mellan 
nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköping kommuns revisorer under hösten 
2018 genomförde en revison av kommunens it-säkerhet.  Revisorerna tog hjälp av 
PwC som genomförde en analys av kommunens it–säkerhet (Revisionsrapport - 
Granskning av intrångsskydd, KS2018/887). Granskningen visade att det fanns 
brister i it-säkerheten.  

En av åtgärdspunkterna som revisorerna beskriver är att kommunen saknar 
system för att kunna upptäcka och förhindra 
intrång (detekteringsförmåga). Kommunen behöver konfigurera och hantera 
automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normala 
användarbeteenden. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har under våren genomfört en analys av vad 
kommunen saknar, utvärderat vad som finns på marknaden för att höja denna 
förmåga samt utvärderat vad som behövs tillföras till kommunen.  

Det är två olika förmågor (system) som kommunen saknar för att kunna höja sin 
detekteringsförmåga:  

Den ena förmågan är att samla alla kommunens loggar från olika platser och 
system till en central plats för att senare kunna följa olika händelseförlopp, central 
SIEM (Security Information and Event Management, system) funktion. 

Den andra förmågan är att analysera dessa loggar i realtid för att kunna hitta 
avvikelser i beteenden som sker i nätverk och system och kunna agera på dessa 
avvikelser, samt hitta det som skulle kunna komma att bli en avvikelse och då 
generera larm för detta. (AI driven detekterings system). 
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I kommunstyrelsens budget för 2019 fanns (förutom de ordinarie 
investeringsmedlen för reinvesteringar i IT-miljön) även 5 extra miljoner avsatta för 
investeringar för digitalisering (system m m). Efter en omfördelning till miljö- och 
byggnadsnämnden med 1,1 miljoner kronor återstår 3,9 miljoner kronor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 1,4 miljoner kronor används till inköp av 
system för intrångsdetektering. Detta för att kunna ha bra förmåga till att se och 
förhindra intrång i kommunens infrastruktur. Systemen medför även att kommunen 
kan tillgodose ett lagkrav (NIS) som finns för VA som i dagsläget inte kan 
hanteras.  

Utöver investeringskostnaden på 1,4 miljoner kronor och beräknas driftkostnaden 
öka med cirka 1,1 miljoner kronor årligen. Dessa ökade kostnader för avskrivning 
och drift föreslås fördelas mellan nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens 
ordinarie debiteringsmodell.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de två systemen skulle kunna vara i 
drift före årsskiftet. Införandeprojekt och årliga förvaltning av systemen kommer att 
hanteras av ordinarie linjeorganisation. 

Biträdande digitaliseringschef Patrik Nyström redogör för ärendet. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens investeringsbudget används till inköp 
av system för intrångsdetektering.  

2. De ökade driftskostnaderna om cirka 1,1 miljoner kronor årligen fördelas mellan 
nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens investeringsbudget används till inköp 
av system för intrångsdetektering.  

2. De ökade driftskostnaderna om cirka 1,1 miljoner kronor årligen fördelas mellan 
nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

__________  
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2019/482 

Arvoden för uppdrag i externa organ utsedda av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Representanter utsedda av kommunfullmäktige med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Mälardalsrådet 

Kommunstyrelsen för egen del 
1. Representanter utsedda av kommunstyrelsen med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande: 

Röstombud i Biogas Öst 

Representant i Leader Mälardalen 

Röstombud i Mälarens vattenvårdsförbund 

Kontaktpolitiker i Mälaren en sjö för miljoner 

Ombud i Sveriges ekokommuner 

Ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen antingen skriftligt eller muntligt 
under punkten ”Möten med externa organ” på kommunstyrelsens sammanträde.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i punkt 3 i Enköpings kommuns regler för 
arvoden och partistöd (KS2016/455) räknas upp ett antal olika sammanträden och 
förrättningar som ger rätt till arvode. I punkt 3d står:  
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”vid deltagande för kommunens räkning i informationsmöte, studiebesök, kurs, 
konferens eller liknande som rör en kommunal fråga och där inbjudan gått ut. 
Arvode utgår efter beslut av den nämnd (kan delegeras till arbetsutskottet) där den 
förtroendevalda ingår. Återrapportering ska ske till nämnden.” 

Bestämmelsen innebär att nämnden behöver fatta beslut om rätten till arvode i 
förväg.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utser under varje mandatperiod 
representanter till ett flertal olika externa organ, där personerna på 
kommunstyrelsens respektive fullmäktiges uppdrag ska representera Enköpings 
kommun. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att dessa uppdrag 
omfattas av punkt 3d i reglerna för arvoden. För vissa uppdrag är rätten till arvode 
och ersättning reglerad i stadgar, förbundsordning och så vidare. Men för vissa 
uppdrag är det oreglerat. För att skapa en enhetlig och tydlig hantering föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar att 
dessa uppdrag ger rätt till arvode vid deltagande i sammanträde, årsmöte eller 
motsvarande.  

De uppdrag som avses för kommunstyrelsens räkning är: 

Röstombud i Biogas Öst 

Representant i Leader Mälardalen 

Röstombud i Mälarens vattenvårdsförbund 

Kontaktpolitiker i Mälaren en sjö för miljoner 

Ombud i Sveriges ekokommuner 

Ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund 

De uppdrag som avses för kommunfullmäktiges räkning är: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Mälardalsrådet 

De flesta av dessa uppdrag innebär något enstaka möte per år. 
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På kommunstyrelsens sammanträde finns en stående punkt på dagordningen som 
heter ”Möten med externa organ”. Här finns möjlighet att skriftligen eller muntligen 
återrapporter från de möten, kurser eller konferenser som man deltagit i.  

När det gäller ersättning för resor till och från möten med externa organ ska Regler 
för arvoden och partistöd i Enköpings kommun (KS2019/141) och kommunens 
Enköpings kommuns resepolicy (KS2013/487) tillämpas.  

För övernattning i samband med möten, kurser och konferenser finns i dagsläget 
inga beslutade principer att följa. Generellt gäller för både tjänstemän och 
förtroendevalda att ställning tas i varje enskilt fall. Om restiden till och från 
bostaden blir orimligt lång finns möjlighet till övernattning. I dagsläget avgörs detta 
av budgetansvarig chef. Kommunledningsförvaltningen ser dock behov av att 
tydliggöra detta i samband med en kommande översyn av resepolicyn.  

Kommunsekreterare Maria Westberg redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Representanter utsedda av kommunfullmäktige med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Mälardalsrådet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Representanter utsedda av kommunstyrelsen med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande.  

Röstombud i Biogas Öst 

Representant i Leader Mälardalen 

Röstombud i Mälarens vattenvårdsförbund 

Kontaktpolitiker i Mälaren en sjö för miljoner 

Ombud i Sveriges ekokommuner 

Ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen antingen skriftligt eller muntligt 
under punkten ”Möten med externa organ” på kommunstyrelsens sammanträde.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Representanter utsedda av kommunfullmäktige med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Mälardalsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Representanter utsedda av kommunstyrelsen med uppdrag i nedanstående 
externa organ har rätt till arvode enligt Enköpings kommuns regler för arvode och 
partistöd för deltagande i sammanträde, årsmöte eller motsvarande.  

Röstombud i Biogas Öst 

Representant i Leader Mälardalen 

Röstombud i Mälarens vattenvårdsförbund 

Kontaktpolitiker i Mälaren en sjö för miljoner 

Ombud i Sveriges ekokommuner 

Ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen antingen skriftligt eller muntligt 
under punkten ”Möten med externa organ” på kommunstyrelsens sammanträde.  

__________ 
 
Kopia till: 
Löneservice, för kännedom  
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Paragraf 147  

Process för framtagande av långsiktig plan och 
årsplan för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Isabell L. Eklund informerar om processen för framtagande av 
långsiktig plan och årsplan för kommunstyrelsen. 

__________  
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Paragraf 148 Ärendenummer KS2016/294 

Avslut av uppdrag till kommundirektören att utreda 
kommunhuset 

Beslut 
1. Tekniska nämndens beslut om rivning av gamla kommunhuset anmäls och 
läggs till handlingarna.  

2. Kommundirektörens uppdrag från den 24 maj 2016 anses avslutat.  

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast i oktober 2019 föreslå 
kommunstyrelsen en tidplan för en total utrymning av kvarvarande verksamheter i 
kommunhuset. 

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast i oktober 2019 föreslå 
kommunstyrelsen hur de kostnader som uppstår vid en rivning av kommunhuset 
ska hanteras. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 23 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 24 maj 2016 paragraf 
163 beslutade att ge 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 
konsultrapporten ingår som bakgrundsmaterial. Mot bakgrund av den information 
som framkommit i förstudien beslutade kommunstyrelsen den 23 april 2019 
paragraf 95 att lämna verksamhetssynpunkter på ett nytt kommunhus till tekniska 
nämnden. Detta med syfte att tekniska nämnden skulle kunna ta 
verksamhetssynpunkterna i beaktning i den fortsatta lokalförsörjningsprocessen.  

Som en följd av detta beslutade tekniska nämnden den 29 maj 2019 paragraf 65 
att inte renovera det gamla kommunhuset. Nämnden gav också 
fastighetsavdelningen i uppdrag att riva byggnaden så snart kvarvarande 
verksamheter flyttat från huset. 
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Tekniska nämnden lämnade också följande förslag till beslut till kommunstyrelsen: 
1. Tekniska nämndens beslut om rivning av gamla kommunhuset anmäls och 
läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen noterar att beloppet för nedskrivning och rivning inte finns 
avsatt inom tekniska nämndens budgetram för 2019-2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Som kommunledningsförvaltningen konstaterade redan i underlaget till 
kommunstyrelsens beslut i april 2019 är det 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. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående samt de 
åtgärder som vidtagits av tekniska nämnden och kommunstyrelsen i ärendet att 
kommundirektörens uppdrag från den 24 maj 2016 ska anses avslutat. 

Tekniska nämnden har noterat att beloppet för nedskrivning och rivning inte finns 
avsatt inom tekniska nämndens budgetram för 2019-2020.  

Vid en rivning av kommunhuset 2020 kommer kommunens resultat att belastas 
med cirka 15,2 miljoner kronor i utrangering (borttagande av bokfört värde) samt 
för rivningskostnader som uppskattas till 6 miljoner kronor, totalt cirka 21,2 miljoner 
kronor. Engångskostnader av detta slag ska inte påverka nämndernas ordinarie 
verksamhet utan särredovisas. 

Posterna har inte budgeterats då det ännu inte har tagits några beslut om hur 
marktillgången ska hanteras efter rivning. Dessutom pågår arbete med att hitta en 
lösning för kvarvarande verksamheter såsom arkiv och serverhall. När byggnaden 
är riven övergår ansvaret för hur marken ska hanteras till kommunstyrelsen och 
plex-utskottet. 

Den årliga tomställningskostnaden uppgår till cirka 4,7 miljoner kronor. Efter en 
rivning kommer kommunens årliga kostnader minska med samma summa minus 
skötsel av tomt. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Tekniska nämndens beslut om rivning av gamla kommunhuset anmäls och 
läggs till handlingarna.  



 Protokoll  42 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

2. Kommundirektörens uppdrag från den 24 maj 2016 anses avslutat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Tekniska nämndens beslut om rivning av gamla kommunhuset anmäls och 
läggs till handlingarna.  

2. Kommundirektörens uppdrag från den 24 maj 2016 anses avslutat.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar följande: 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast i oktober 2019 föreslå 
kommunstyrelsen en tidplan för en total utrymning av kvarvarande verksamheter i 
kommunhuset. 

2 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast i oktober 2019 föreslå 
kommunstyrelsen hur de kostnader som uppstår vid en rivning av kommunhuset 
ska hanteras. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Ander Wikmans (NE) yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag 
till beslut och dels Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först få ta ställning till 
arbetsutskottets förslag till beslut och sedan Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden att kommunstyrelsen valt att bifalla arbetsutskottets förslag och 
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för kännedom  
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Paragraf 149 Ärendenummer KS2019/317 

Byte av namn från Enköpings kommunala 
handikappråd till Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd 

Beslut 
1. Enköpings kommunala handikappråd byter namn till Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd (KTR).  

2. Kommunstyrelsen antar arbetsordningen för Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, daterad 16 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsen upphäver arbetsordningen för Enköpings kommunala 
handikappråd (KHR) beslutad av kommunstyrelsen 19 januari 2016, paragraf 18.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunala tillgänglighetsrådet den 5 augusti 
2019 inkommit med en skrivelse. I skrivelsen framgår att rådet föreslår att 
Enköpings kommunala handikappråd ska byta namn till Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd. Ett förslag på ny arbetsordning där namnändringen är tagen i 
beaktning har tagits fram. I förslaget till ny arbetsordning har även några ytterligare 
mindre justeringar gjorts, bland annat på grund av att Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Enköping bytt namn till Funktionsrätt Enköping. Den nya 
arbetsordningen följer också Enköpings kommuns grafiska profil.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Det är kommunstyrelsen som beslutar om ändringar i arbetsordningen för 
kommunala handikapprådet. Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till 
namnändringen och de justeringar som gjorts i förslaget till ny arbetsordning. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen godtar förslaget 
till nytt namn samt antar förslaget till ny arbetsordning för Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, daterad 16 maj 2019. I samband med detta upphävs 
arbetsordningen för Enköpings kommunala handikappråd (KHR) beslutad av 
kommunstyrelsen 19 januari 2016, paragraf 18.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Enköpings kommunala handikappråd byter namn till Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd (KTR).  
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2. Kommunstyrelsen antar arbetsordningen för Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, daterad 16 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsen upphäver arbetsordningen för Enköpings kommunala 
handikappråd (KHR) beslutad av kommunstyrelsen 19 januari 2016, paragraf 18.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Enköpings kommunala handikappråd byter namn till Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd (KTR).  

2. Kommunstyrelsen antar arbetsordningen för Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, daterad 16 maj 2019. 

2. Kommunstyrelsen upphäver arbetsordningen för Enköpings kommunala 
handikappråd (KHR) beslutad av kommunstyrelsen 19 januari 2016, paragraf 18.   

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunala tillgänglighetsrådet, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
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Paragraf 150 Ärendenummer KS2019/481 

Revidering av Regler för attest 

Beslut 
1. Regler för attest daterade 26 juni 2019 antas. 

2. Regler för attest, beslutade 25 september 2018 paragraf 126, upphävs.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Regler för attest är en del av kommunens 
internkontrollarbete och gäller för samtliga nämnder och styrelser i Enköpings 
kommun. Reglerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner förutom löner. 
Löner behandlas i egna styrdokument. 

Kommunala bolag och kommunalförbund utfärdar egna riktlinjer  

Regler för attest bidrar till kontroll av ekonomiska transaktioner vilket bidrar till en 
rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter. 

Målsättningen med regler för attest är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och 
därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta. 

Revideringen omfattar avsnitt 5.2.1 rubrik Bokföringsorder och internfakturor och 
avsnitt 5.2.2 som är ett nytt avsnitt som gäller periodisk faktura. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. Regler för attest är en del av kommunens interna kontrollarbete. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att Regler för attest, daterade 26 juni 
2019, antas av kommunstyrelsen och att de ersätter Regler för attest, beslutade av 
kommunstyrelsen 25 september 2018 paragraf 126. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Regler för attest daterade 26 juni 2019 antas. 

2. Regler för attest, beslutade 25 september 2018 paragraf 126, upphävs.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Regler för attest daterade 26 juni 2019 antas. 

2. Regler för attest, beslutade 25 september 2018 paragraf 126, upphävs.  

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  
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Paragraf 151 Ärendenummer KS2019/479 

Revidering av kommunens firmateckning 

Beslut 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 28 augusti 2019 av Ingvar 
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur 
av tf kommundirektör Christin Tjärnheden, förvaltningschef Isabell Lundquist 
Eklund, HR-chef Håkan Sandberg, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller 
ekonomichef Paula Hautala. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2018 paragraf 174 upphävs från och 
med 28 augusti 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommundirektör Peter Lund har sagt upp sig 
från sin tjänst som kommundirektör och i samband med det behöver rätten att 
teckna kommunens firma ses över.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Förutom att Peter Lunds rätt att teckna firma upphör, föreslår 
kommunledningsförvaltningen att även kansli- och utredningschef Per Ekegren får 
rätt att teckna firma. Kommunens firma tecknas alltid med ett kommunalråd och en 
tjänsteman i förening. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 28 augusti 2019 av Ingvar 
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur 
av tf kommundirektör Christin Tjärnheden, förvaltningschef Isabell Lundquist 
Eklund, HR-chef Håkan Sandberg, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller 
ekonomichef Paula Hautala. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2018 paragraf 174 upphävs från och 
med 28 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 28 augusti 2019 av Ingvar 
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur 
av tf kommundirektör Christin Tjärnheden, förvaltningschef Isabell Lundquist 
Eklund, HR-chef Håkan Sandberg, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller 
ekonomichef Paula Hautala. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2018 paragraf 174 upphävs från och 
med 28 augusti 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  
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Paragraf 152 Ärendenummer KS2018/318 

Utvärdering av mobilitetsstöd 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst avslutas den 30 september 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att mobilitetsstöd är ett ekonomiskt stöd för att 
köpa och/eller anpassa ett fordon för en person med funktionsnedsättning. Det 
egna fordonet används istället för färdtjänstresor och är tänkt att öka den 
personliga friheten och minska kommunens kostnad för färdtjänst. 

Den 2 mars 2015, paragraf 22, beslutade kommunfullmäktige att mobilitetsstöd 
som komplement till färdtjänst införs på prov under två år. Innan mobilitetsstödet 
införs ska tekniska nämnden besluta om ett reglemente för mobilitetsstödet. 
Mobilitetsstödet ska utvärderas preliminärt efter ett år och slutligt efter två år, 
varefter kommunfullmäktige ska besluta om det ska permanentas eller inte. 

Den 30 april 2015, paragraf 39,  beslutade tekniska nämnden om ett reglemente 
för mobilitetsstöd. 

Den 21 april 2016, paragraf 21, gjorde tekniska nämnden en första utvärdering av 
mobilitetsstödet. 

Den 19 april 2018, paragraf 34, beslutade tekniska nämnden om slutlig bedömning 
och föreslår till kommunfullmäktige att mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
inte införs permanent efter provperioden (bilaga 1). 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
och föreslår därför att mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst avslutas den 30 
september 2019. 

Bilaga 1. Tekniska nämndens slutliga utvärdering 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst avslutas den 30 september 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst avslutas den 30 september 2019. 

__________ 
 
  



 Protokoll  52 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 153 Ärendenummer KS2019/310 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2018.  

Jäv 
Ingvar Smedlund (M) och Solweig Eklund (S) anmäler jäv och medverkar inte i 
beredningen av ärendet eller beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 13 augusti 2019 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Uppsala län har som 
övergripande syfte att underlätta samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
Enköpings kommun är, liksom övriga kommuner i länet, medlemmar i förbundet. 
Övriga medlemmar är Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Inom samordningsförbundet bedrivs ingen egen 
rehabiliteringsverksamhet, däremot väljer förbundet ut och finansierar projekt vars 
syfte är att underlätta samverkan så att människor inte hamnar "mellan stolarna". 

Samordningsförbundet har den 15 april 2019 inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018. Revisorerna skriver i revisionsberättelsen att de 
bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer vidare att räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god revisionssed. Revisorerna bedömer sammantaget 
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella må och 
verksamhetsmål som är uppställda. Slutligen tillstyrker revisorerna att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning och föreslår att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2018.  

__________ 
 
Kopia till: 
Samordningsförbundet Uppsala län, för kännedom  
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Paragraf 154 Ärendenummer KS2019/414 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden första kvartalet 2019 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen för första kvartalet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har den 20 maj 2019 paragraf 95 överlämnat rapport om ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen. Av 
nämndens protokoll framgår att kommuner har skyldighet att rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. 

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

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

Aktuellt per första kvartalet 2019 

Socialförvaltningen har fem ( 5) ej verkställda beslut att rapportera för första 
kvartalet 2019. 

Alla fem besluten gäller sociala kontrakt, vuxna. Skälet till att besluten inte är 
verkställda är att det tagit längre än tre månader att få fram lägenhet utifrån det 
individuella behovet. 

Socialförvaltningen har också återrapporterat fyra ( 4) ärenden då beslut om 
bostad verkställts. 

. 



 Protokoll  55 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen för första kvartalet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 155 Ärendenummer KS2019/421 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden första kvartalet 2019 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har den 5 maj 2019 paragraf 65 överlämnat rapport 
om ej verkställda gynnande beslut. Av nämndens protokoll framgår att 
kommunernas socialnämnder en gång per kvartal ska 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 och Lagen om stöd och service. 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 31 december 2018 och som inte 
verkställts senast 31 mars 2019. I redovisningen ska också framgå beslut som 
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. 

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



 Protokoll  57 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och lämnat förslag till 
beslut. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 156  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 22 
augusti 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 maj till och med juli. 

Beslut om att ingå borgen  
- Delegationsbeslut ingå borgen AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2019-07-01, 
KS2019/495 

- Delegationsbeslut - ingå borgen Enköpings kommuns moderbolag AB, daterat 
2019-05-23, KS2019/406 

Beslut om teckningsrätt 
- Delegationsbeslut – Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt 
penningöverföring, daterat 2019-05-15, KS2019/417 

Beslut om gemensam upphandling  
-  Beslut om gemensam upphandling om luftvårdstjänster i Östra Sveriges 
luftvårdsförbund (ÖSLVF), daterat 2019-07-07,KS2019/378 

Beslut om övergripande organisationsförändringar  
- Beslut om bildande av en inköpsavdelning, daterat 2019-06-13, KS2018/670 



 Protokoll  59 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

- Beslut om bildande av en ny IT- och digitaliseringsavdelning , daterat 2018-12-29, 
KS2018/670 

__________  



 Protokoll  60 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 157  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälningsärenden, kommunstyrelsen 27 augusti 2019 

- Analys och utvärdering av system och rutiner för internkontroll för 
överförmyndarverksamheten, KS2019/579 

- Minnesanteckningar från medlemssamråd 2019-05-03, Samordningsförbundet 
Uppsala Län, KS2019/401 

- Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2020 till Sveriges 
Kommuner och Landsting, KS2019/464 

- Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019, 
KS2019/468 

__________  



 Protokoll  61 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 158  

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för information. 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Hällbom (MP) anmäler att han har varit på sammanträde med Sveriges 
Ekokommuner.   

__________  



 Protokoll  62 (62) 

Sammanträdesdatum  
2019-08-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 159  

Valärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga valärenden har inkommit. 

__________ 
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