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Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 31 januari klockan 10.00 
  
Avser paragrafer 4 - 29 
  
Sekreterare  
 Clara Thorgren  
  
Ordförande  
 Peter Book (M) 
  
Justerande  
 Jesper Englundh (S) 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja samt via Teams, tisdagen den 25 januari 2022, klockan 13.00-19.15 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Bitte Myrsell (M) 
Elisabeth Norman (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 

Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Linda Johansson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) §§ 4–6 
Mats Flodin (M) §§ 7–29  

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Mats Flodin (M) §§ 4–6 
Staffan Karlsson (M) §§ 4–6 
Magnus Hellmark (C) 
Ingvar Magnusson (NE) §§ 6–29 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) §§ 4–6 
Lars Wistedt (SD) §§ 4–6 

  
Övriga deltagare Ulrika K Jansson, kommundirektör 

Hannu Högberg, stabschef  
Clara Thorgren, kommunsekreterare 
Daniel Nilsson, tf ekonomichef 
Magnus Åsman, strategisk utredare § 6 
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg § 6 
Anna Nilsson, verksamhetsutvecklare § 6 
Melanie Cimerland, mark- och exploateringsingenjör § 6 
Åsa Olsson, chef ledningsstöd § 6 
Laila Eklund, inköpschef § 6 
Lotta Tronêt, förvaltningschef § 6 
Linda Lindahl, förvaltningschef § 6 
Patrik Lidström, Public Partner § 6   
 

Ajournering  Under § 6, klockan 14:40-14:50 
Mellan § 6 och § 7, klockan 17:45-18:15 
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Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som 
finns på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-25 
Anslaget sätts upp 2022-01-31 
Anslaget tas ned 2022-02-22 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
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Paragraf 4  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.  
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Paragraf 5  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 

• Informationspunkten om framtidens arbetsplats genom nytt kommunhus 
stängs för allmänheten med anledning av att informationen innehåller 
sekretess.  

 
• Nya ärenden läggs till föredragningslistan:  

 
o Anders Wikman (NE) anmäler två ledamotsinitiativ 
o Sverigedemokraterna anmäler ett ledamotsinitiativ 
o Ärende om revidering av ägardirektiv för ENA Energi AB 
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2021/693 

Informationsärenden och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
 
Informationsärenden 

• Patrik Lidström från Public Partner informerar om rapport gällande IFO 
Jobbcentrum. Public Partner har haft i uppdrag att genomföra en kartläggning 
av processer som har till syfte att stärka individers förutsättningar till egen 
försörjning och ett självständigt liv. Uppdragsgivare har varit 
förvaltningsledningarna för Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, 
genom nämndsordföranden och förvaltningschefer. 
 

• Kommundirektör Ulrika K Jansson informerar om pågående och kommande 
rekryteringar. 
 

• Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl informerar om framtidens arbetsplats 
genom nytt kommunhus. 

 
Ärendedragningar  

• Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl informerar om ärendet 
gällande föreningarnas hus.  
 

• Mark- och exploateringsingenjör Melanie Cimerland informerar om ärendet 
gällande genomförandeavtal och köpeavtal för Romberga 23:57.  
 

• Stabschef Hannu Högberg och verksamhetsutvecklare Anna Nilsson 
informerar om ärendet gällande budget och årsplan för kommunstyrelsen 
2022.  
 

• Tf ekonomichef Daniel Nilsson informerar om ärendena gällande långsiktig 
ekonomisk plan och yttrande med anledning av revisionsrapport.  
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• Inköpschef Laila Eklund informerar ärendet gällande regler för inköp och 
upphandling.  
 

• Utredare Magnus Åsman informerar om ärendena gällande 
avsiktsförklaring, deltagande i LOFT 2022–2024 och översyn av 
förvaltningsorganisationerna.  
 

• Chef för ledningsstöd Åsa Olsson informerar om ärendet 
gällande avfallstaxa.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 14:40-14:50   

__________  
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2021/803 

Genomförandeavtal och köpeavtal för Romberga 23:57 
- beslut om godkännande 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Köpekontrakt med FAB ALVAN 2 godkänns. 

2. Genomförandeavtal med FAB ALVAN 2 godkänns. 

Sammanfattning 
Gällande detaljplan för fastigheten medger byggrätt för flerbostadshus inom 
Romberga 23:57. Markanvisningsavtal tecknades med FAB ALVAN 2 den 30 
augusti 2018 för fastigheten. Markanvisningen har sedan förlängts efter 
avtalstidens utgång. Markanvisningen innebär en option, för FAB ALVAN 2, att 
ensamt förhandla med kommunen om köp av fastigheten Romberga 23:57. FAB 
ALVAN 2 har valt att gå vidare med den optionen och kommunen och FAB ALVAN 
2 har avtalat fram en köpeskilling, baserat på 1940 kr/ljus BTA, i och med 
tecknandet av markanvisningsavtalet. 

Parterna har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal avseende exploatering 
på fastigheten Rombera 23:57. Tilläggsavtal avseende förlängning av 
markanvisningsavtalet har tecknats den 13 juni 2019, 1 november 2020, 19 maj 
2021 och 15 september 2021. Detta genomförandeavtal ersätter 
markanvisningsavtalet i sin helhet. 

Genomförandeavtalet och köpeavtal tecknas efter att bygglov beviljats i enlighet 
med markanvisning och detaljplanen.  
Bygglovet avser nybyggnation av 110 stycken bostadslägenheter.  

Parterna (bolaget och kommunen) är överens om genomförande- och 
köpeavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen är överens med exploatören om 
genomförande- och köpeavtal och bedömer att en försäljning av fastigheten är i 
linje med vad som tidigare avtalats mellan parterna (bolaget och kommunen). 
Fastigheten avses att bebyggas med hyresrätter och kommer att tillföra området 
Älvdansen ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker FAB ALVAN 2 utveckling av området. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX 2021-12-09 § 92 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-23 
Genomförandeavtal, köpeavtal 
Bilaga 1 Plankarta 
Bilaga 2 Exploateringsområde 
Bilaga 2 PM utförande fastighetsmark 
__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2019/237 

Detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22 - beslut om 
antagande  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22 antas. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid 
sammanträde 2019-06-05 § 50 att ge positivt planbesked, sända rubricerad 
detaljplan för samråd samt att detaljplanen inte bedöms medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Fjärdhundra vill utöka sin fastighet för 
att få plats med parkeringsyta när deras verksamhet ska utöka. Planen syftar till att 
möjliggöra den fastighetsregleringen. Syftet är även att se över markanvändningen 
för planområdet och göra nuvarande användning planenlig och flexibel inför 
framtiden. 

Den del av fastigheten där utökningen av parkeringen är tänkt att ske omfattas av 
prickmark (mark som ej får bebyggas) samt allmän plats- park eller plantering. Då 
allmän plats inte kan regleras in i en privatägd fastighet behövs en ändring av 
detaljplanen nödvändig för att möjliggöra åtgärden. 

Planen har hanterats med standardförfarande.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid 
sammanträde den 5 juni 2019 § 50 om planuppdrag och att sända ut rubricerad 
detaljplan för samråd. 

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 8 – 29 oktober 2021 (3 
veckor). Under samrådstiden kom 7 yttranden varav 2 utan erinran. Synpunkterna 
lyfte fram information om befintliga allmännyttiga ledningar, att prickmarkszoonen 
ut mot statlig väg borde utökas och att utfartsförbud införas ur 
trafiksäkerhetsperspektiv samt en upplysning om att vid påträffande av eventuella 
markföroreningar ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Inkomna yttranden 
från samrådsskedet finns sammanfattade och kommenterade i 
samrådsredogörelsen. 
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Planen reviderades efter samrådet och skickades ut för 2 veckors granskning 
under tiden 5 – 19 november 2021. Under granskningen har fem yttranden 
inkommit till kommunen, alla utan erinran förutom sökande som hade några inspel 
då de kommit längre i sina utbyggnadsplaner och kunde precisera den tilltänkta 
tillbyggnaden mer och planen har anpassats efter detta inför 
antagande. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att 
antas.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX 2021-12-09 § 96 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-23 
Planbeskrivning 2021-11-23 
Plankarta med planbestämmelser 2021-11-23 
Samrådsredogörelse 2021-11-02 
Utlåtande 2021-11-23 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen för hantering  
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2020/525 

Svar på medborgarförslag - Iordningställande av gamla 
banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan 
fungera som cykelväg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående möjligheten att iordningsställa den gamla banvallen 
mellan Enköping och Uppsala till cykelväg har inkommit till kommunen 10 juli 
2020. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att 
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  
 
Förslagsskrivaren skriver att den gamla banvallen skulle kunna fungera som 
utflyktsmål för motionärer och barnfamiljer som skulle kunna cykla på en bilfri 
cykelväg.  
 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och stämts av med Uppsala kommun och Region Uppsala.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett iordningsställande av den 
gamla banvallen skulle vara mycket komplext. Banvallen i sig är inte intakt, stora 
partier är överbyggda med fastigheter och det finns många privata fastighetsägare 
längs med sträckan. Även markförhållandena varierar längs med sträckan.  

Frågan om att iordningsställa banvallen har varit uppe för diskussionen vid flertalet 
tillfällen och delsträckor inom Örsundsbro tätort används idag som gång- och 
cykelvägar.  

Trafikverket genomför, på uppdrag av region Uppsala, en åtgärdsvalsstudie 
(förstudie) för sträckan Litslena-(Alstabadet)-Örsundsbro där bland annat 
möjligheten att cykla längs med sträckan, till Alstabadet och genom 
Örsundsbro  ingår. Inom ramen för pågående detaljplan för del av Rymningen 8:6 
m.fl. har kommunen förvärvat fastigheten Fröslunda s:1 (gamla banvallen) för att 
på sikt kunna möjliggöra en gång- och cykelväg i orten. 

För resterande sträckor mellan Enköping och Uppsala (Enköping-Litslena och 
Örsundsbro-Kvarnbolund) pågår ett planeringsarbete för att bygga om riksväg 55 
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till mötesfri väg. I det arbetet ingår även utbyggnaden av separata gång- och 
cykelvägar längs med sträckan. Vägplanerna beräknas fastställas under 
sommaren 2022 och produktion är planerad till åren 2023-2026.  

När samtliga sträckor är utbyggda kommer det vara möjligt att cykla mellan 
Enköping och Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskott, 2021-12-09, § 94 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020 
Medborgarförslaget, daterat 2020-07-10 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren 
Plan- och exploateringsavdelningen  
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2020/825 

Svar på medborgarförslag - Gång/cykelbro över 
Hagahåle  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående möjligheten att binda ihop Haga med Bredsand 
med en gång- och cykelbro har inkommit till kommunen 6 december 
2020. Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte är 
samhällsekonomiskt motiverat att anlägga en gång- och cykelbro mellan Haga och 
Bredsand.  

I tidigare fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort (2009) fanns en ny 
vägförbindelse utpekad mellan Haga och Bredsand över Mälaren. Då utvecklingen 
i Haga begränsades, av den unika kulturmiljön som är skyddad genom riksintresse, 
och utbyggnaden inte blivit i närheten av vad som först var planerat ansågs inte en 
sådan lösning vara ekonomiskt motiverad. Det finns inte någon motsvarande 
förbindelse utpekad i den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Enköpings 
stad (2018).  
 
Att bygga en bro över vatten är tekniskt komplicerat och kräver både omfattande 
utredningar och tillstånd. Kommunen är inte heller någon stor markägare i 
områdena vilket komplicerar ytterligare. Det finns inte heller planstöd för en sådan 
åtgärd i dagsläget. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås med följande motivering:  

Utifrån den tjänsteskrivelse som angetts som svar till medborgarförslaget - 
gång/cykelbro över Hagahåle. Yrkar jag att medborgarförslaget avslås. Detta på 
grund av att det är det som svaret avser. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt PLEX-utskottets förslag 
eller enligt Linda Johanssons (S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Linda Johanssons (S) yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-12-09, § 95 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, DATUM, § XX 
Medborgarförslaget, 2020-12-04 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren 
Plan och exploateringsavdelningen  
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2021/902 

Budget och årsplan för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta årsplan år 2022. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslut om att avslå det egna yrkandet 
gällande kommunfullmäktiges tredje mål med följande motivering:  
 
På kommunens hemsida konstateras att arbetet inte är på rätt väg i något av de tre 
målen för ”Delaktighet och demokrati” i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-
2023. Där står: ”Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping 
ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens 
olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds-utvecklare 
och en förankrad landsbygdsstrategi.” Den landsbygdsstrategi som nämns finns 
endast som återkommande mål i kommunstyrelsens årsplaner, men är ännu inte 
klar. Jag reserverar mig mot att kommunstyrelsen även i år röstar ned Nystart 
Enköpings yrkande om kransråd och landsbygdsutvecklare, och att vi därmed 
kommer ännu längre ifrån fullmäktiges mål om att ”skapa förutsättningar för 
delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin”. 
 
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) 
och Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslut om att avslå Jesper Englundhs 
(S) båda yrkanden till förmån för Jesper Englundhs (S) förslag. 
 
Kenneth Hällbom (MP) reserverar sig mot beslut om att avslå Jesper Englundhs 
(S) ena yrkande avseende Fairtrade City till förmån för Jesper Englundhs (S) 
förslag.  

Särskilda yttranden 
Anders Wikman (NE), Tuija Rönnback (NE) och Ingvar Magnusson (NE) meddelar 
särskilt yttrande enligt nedan: 
 
Vi i Nystart Enköping anser inte detta är en politiskt bearbetad årsplan för 
kommunstyrelsen. Liksom tidigare år beklagar vi att planen inte arbetats fram av 
de politiska partierna i god tid under hösten, så som sker i många nämnder. Den 
korta tid som avsatts på dagens möte för att politiken ska ha synpunkter och inspel 
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till en hel årsplan som tjänstemännen tagit fram, ser vi inte som tillräckliga för att 
kalla det en politisk styrning av kommunstyrelsen.     

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har identifierat behov av koncernstyrning/samordning 
och kommunledningsförvaltningen utvecklar successivt rollen att styra, samordna 
och stödja. Arbetet omfattar framtagande av utvecklingsplaner för samtliga 
avdelningar samt förvaltningsövergripande initiativ med syfte att finna synergier i 
genomförande av uppdrag. Riktningen är långsiktigt agerande med mål om en 
robust kommun inom ekonomisk-, grön- och social hållbarhet. Arbetet ska komma 
medarbetare, brukare och andra berörda till nytta. 

Budget för kommunstyrelsen uppgår till 176,3 miljoner kronor år 2022, vilket är 
en ökning med 5,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Av ökningen består 0,8 
miljoner kronor av arbetet med brotts- och drogsamordning som efter beslut i 
kommunfullmäktige 2021 överförs från socialnämndens budget 
till kommunstyrelsens budget. Flytten sammanföll med att tjänsten 
på socialförvaltningen blev vakant. 

Med framställda förändringar samt med omfördelning av budget 
inom kommunledningsförvaltningen betonas kommunstyrelsens strategiska- och 
taktiska betydelse för att Enköpings kommun ska nå de mål som är beslutade 
av kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020–2023. 

Yrkanden  
 

• Anders Wikman (NE) yrkar på följande: 
 
KF-mål 1 
I enlighet med kommunens mål om demokrati och delaktighet, yrkar jag:  
- Utöka servicen med sändningar på kommunens hemsida från 
kommunfullmäktiges sammanträden utifrån aktuell lagstiftning om 
tillgänglighet, så att sändningarna inte behöver tas bort efter en viss tid. 
 
KF-mål 3 
Yrkande: I enlighet med KF:s långsiktiga mål ska kommunstyrelsen under 
2022 utreda förutsättningarna för att inrätta kransråd och 
landsbygdsutvecklare. 
 
Prioriterade satsningar inom strategisk ekonomistyrning 2022  
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I KS årsplan för 2021 står: ”Fram till 2023 måste kostnaderna för 
administration minska vilket sker genom effektivare arbetssätt och 
kommunstyrelsen har en viktig roll i detta arbete.”  
 
För att vi ska kunna bedöma potentialen i besparing på administrationen, 
yrkar jag: 
 - Följ upp om våra förvaltningar har fler administrativt anställda än 
jämförbara kommuner och föreslå åtgärder för att uppnå en bättre balans 
mellan administration och de medborgarnära verksamheterna  
- Säkerställ och redovisa att digitala satsningar resulterar i större 
effektivitet 
 

• Jesper Englundh (S) yrkar på följande: 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2022 påbörja 
arbetet med att Enköpings kommun ska diplomeras som Fairtrade City. 
 
- Följande punkt läggs till på sida 9 i årsplanen under rubriken: ”Strategisk 
ekonomistyrning samt analys”: Fram till 2023 måste kostnaderna för 
administration minska vilket sker genom effektivare arbetssätt och 
kommunstyrelsen har en viktig roll i detta arbete. Kommunstyrelsen 
påverkar förutom den egna nämnden även administrationen i de andra 
nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service. 
 

• Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkanden.  
 

• Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkanden.  
 

• Anders Wikman (NE) yrkar att den del som gäller satsningen för social 
hållbarhet (2,5 mkr/år i tre år) återremitteras och återkommer som ett 
separat beslutsärende, där satsningen och dess kostnader förklaras 
utförligare.  
 

• Peter Book (M) yrkar avslag på samtliga av Anders Wikmans (NE) 
yrkanden. 
 

• Peter Book (M) yrkar avslag på samtliga av Jesper Englundhs (S) 
yrkanden.   
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• Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till Jesper Engslundhs (S) yrkande om 
att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2022 påbörja 
arbetet med att Enköpings kommun ska diplomeras som Fairtrade City. 

 
Beslutsgång 1 
Ordförande finner att det finns ett yrkande om återremiss till viss del och hanterar 
därför det yrkandet först. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra den del som gäller 
satsningen för social hållbarhet idag eller om kommunstyrelsen avser återremittera 
den delen i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att avgöra den delen idag. 
 
Ordförande meddelar att han avser att hantera resterande av yrkandena var för 
sig. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Wikmans (NE) 
yrkande enligt nedan eller avslår detsamma. 
 
KF-mål 1 
I enlighet med kommunens mål om demokrati och delaktighet, yrkar jag:  
- Utöka servicen med sändningar på kommunens hemsida från 
kommunfullmäktiges sammanträden utifrån aktuell lagstiftning om tillgänglighet, så 
att sändningarna inte behöver tas bort efter en viss tid. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Wikmans (NE) 
yrkande enligt nedan eller avslår detsamma. 
 
KF-mål 3 
Yrkande: I enlighet med KF:s långsiktiga mål ska kommunstyrelsen under 2022 
utreda förutsättningarna för att inrätta kransråd och landsbygdsutvecklare. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för avslag till yrkandet, 
NEJ-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 1 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Jesper Englundh (S), Bitte Myrsell (M), Elisabeth 
Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), 
Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S), 
Anders Lindén (SD), Mats Flodin (M), Peter Book (M) 
 
Nej-röst: Anders Wikman (NE) 
 
JA-röst: 14 
NEJ-röst: 1 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Wikmans (NE) 
yrkande enligt nedan eller avslår detsamma. 
 
Prioriterade satsningar inom strategisk ekonomistyrning 2022  
I KS årsplan för 2021 står: ”Fram till 2023 måste kostnaderna för administration 
minska vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig 
roll i detta arbete.”  
 
För att vi ska kunna bedöma potentialen i besparing på administrationen, yrkar jag: 
 - Följ upp om våra förvaltningar har fler administrativt anställda än jämförbara 
kommuner och föreslå åtgärder för att uppnå en bättre balans mellan 
administration och de medborgarnära verksamheterna  
- Säkerställ och redovisa att digitala satsningar resulterar i större effektivitet 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för avslag till yrkandet, 
NEJ-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 2 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Jesper Englundh (S), Bitte Myrsell (M), Elisabeth 
Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), 
Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S), 
Anders Lindén (SD), Mats Flodin (M), Peter Book (M) 
 
Nej-röst: Anders Wikman (NE) 
 
JA-röst: 14 
NEJ-röst: 1 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Beslutsomgång 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Jesper Englundsh (S) 
yrkande enligt nedan eller avslår detsamma. 
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2022 påbörja arbetet med att 
Enköpings kommun ska diplomeras som Fairtrade City. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för avslag till yrkandet, 
NEJ-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 3 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman (C), Jenny 
Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Anders Lindén (SD), Mats Flodin (M), Peter 
Book (M) 
 
Nej-röst: Jesper Englundh (S), Kenneth Hällbom (MP) Matz Keijser (S), Solweig 
Sundblad (S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE) 
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JA-röst: 8 
NEJ-röst: 7 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Jesper Englundsh (S) 
yrkande enligt nedan eller avslår detsamma. 
 
Följande punkt läggs till på sida 9 i årsplanen under rubriken: ”Strategisk 
ekonomistyrning samt analys”: Fram till 2023 måste kostnaderna för administration 
minska vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig 
roll i detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även 
administrationen i de andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge 
service. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 4 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 
Kommunstyrelsen årsplan 2022, 2021-01-04 

__________ 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga avdelningar kommunledningsförvaltningen, för kännedom    
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Samtliga nämnder, för kännedom    
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2021/885 

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram 
ett förslag på en långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun under 2022. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi och öka långsiktigheten i 
kommunens planering och styrning föreslås att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på en långsiktig ekonomisk plan. Förslaget kommer tas 
fram av ekonomiavdelningen i dialog med andra förvaltningar och bolag. Förslaget 
kommer därefter skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Ett remitterat förslag 
planeras att ställas till fullmäktige under 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till långsiktig ekonomisk plan 
bör: 
- Omfatta kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser. 
- Gälla minst tio år.  
- Innehålla mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning (god kommunal 
hushållning) uppnås. 
- Grundas på en ekonomisk analys och en hållbar utveckling för Enköpings 
kommun. 
- Beskriva konsekvenserna för verksamheten (dimensionering och prioritering). 
- Ange när i tiden och hur ofta planen ska revideras. 
- Motsvara förslagen till god kommunal hushållning i SOU 2021:75 En god 
kommunal hushållning. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på att en utvecklad, långsiktig ekonomisk planering ska 
ingå som en årlig uppdaterad del av resursfördelningsmodellen och 
budgetprocessen, t.ex. att tydliggöra hur befolkningsutveckling, investeringsbehov 
och skatteprognoser långsiktigt påverkar kommunens ekonomiska ställning.   
 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  
 
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller enligt Anders Wikmans (NE) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Votering begärs och ska genomföras.  
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag, NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Omröstning 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman (C), Jenny 
Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP) Anders Lindén (SD), 
Mats Flodin (M), Peter Book (M) 
 
Nej-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig 
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE) 
 
JA-röst: 9 
NEJ-röst: 6 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 5 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-12 
 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer  
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelning   
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2021/783 

Yttrande - revisionsrapport, granskning av 
delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande med Anders 
Wikmans (NE) ändring som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Enköpings kommuns delårsrapport 
per den 31 augusti 2021, KS2021/561. Bedömningen är att delårsrapporten inte är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

Följande områden anger revisorerna i granskningen: 
- Avstämning av exploateringsredovisningen mot bokföringen har inte gjorts i 
delårsrapporten. 
- Bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella 
målen. 
- Bedömningen av måluppfyllelsen för verksamhets- och medarbetarmålen är svår 
att göra då det inte finns någon uppföljning av indikatorer och det lämnas ingen 
tydlig bedömning/prognos av måluppfyllelse i delårsrapporten. 
- Bedömningen av god ekonomisk hushållning för kommunen är svår att göra med 
anledning av den information som lämnas i delårsrapporten om måluppfyllelsen för 
verksamhetsmålen. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen gällande 
svar på revisionsrapporten, granskning av delårsrapport 2021.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande: 
 
"Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
att upprätta kompetensen inom området." 
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byts ut till:  

"Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bygger nu 
upp kompetens inom området. Exploateringsredovisningen kommer därmed att 
kunna redovisas korrekt i årsredovisningen."  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande och finner att så sker.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 6 
Tjänsteskrivelse med yttrande, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-11-15, § 162 
Granskning av delårsrapport 2021, 2021-10-27 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021, 2021-11-01 
 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna  
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen  
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2021/127 

Regler för inköp och upphandling  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera regler för inköp och upphandling till 
samtliga nämnder. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhandla senast 31 
mars 2022.  

Sammanfattning 
Den riktlinje för direktupphandling som kommunstyrelsen beslutade om 2016 
behöver ändras för att överensstämma med lagen om offentlig upphandling. För en 
tydligare styrning inom inköp och upphandling behöver ett nytt styrdokument 
omfatta en helhet inom inköp och upphandling som innehåller tydligare 
ansvarsförhållanden och som styrs mot kommunens långsiktiga mål. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram Regler för inköp och 
upphandling som nu bör gå ut på remiss till nämnderna för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-11, § 8 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-10 
Regler för inköp och upphandling, 2021-12-13 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Upplevelsenämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Valnämnden 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag - Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” under september månad 2022 inom 
kommunens fastighetsbestånd. 

Sammanfattning 
Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att se över andra förslag på 
ett ”föreningarnas hus”. 

Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som kan vara ändamålsenliga 
för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad målgrupp och lokalbehov. 
Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser för hur ”Föreningarnas 
hus” ska finansieras och förvaltas.  

I uppdraget bör även jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag ingå. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 9 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Uppdragsbeskrivning för ”Förutsättningar för ”Föreningarnas hus” 

 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden för kännedom 
Upplevelsenämnden för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 
Ekonomiavdelningen, KLF  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2020/515 

Utvärdering av kommunens hantering av 
coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att det fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av 
kommunens Coronahantering ska återrapporteras nästa gång före utgången av 
2022.   
 
Sammanfattning 
Under hösten 2020 genomfördes en utvärdering av kommunens övergripande 
arbete med att hantera pandemin. Utvärderingen utfördes av Combitech på 
uppdrag av kommunstyrelsen och resultatet renderade i en rapport där kommunen 
ansågs ha genomfört en god hantering av pandemin men där också ett antal 
förbättrings- och utvecklingsområden lyftes.  

I samband med att utvärderingen återrapporterades till kommunstyrelsen fick 
kommundirektören i uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärdsförslagen så att dessa 
inkorporeras i kommunens långsiktiga beredskapsplanering samt att detta arbete 
skulle återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Bilagan Återrapportering fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av 
Coronahanteringen är uppdragets återrapportering. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att det fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av 
kommunens Coronahantering ska återrapporteras nästa gång före utgången av 
2022.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut med Anders Wikmans (NE) tillägg och finner att så sker.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-11, § 10 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-11 
Återrapportering fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av Coronahanteringen 
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__________ 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för trygghet och säkerhet  
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2021/724 

Tidsbegränsning av vigselförrättarnas förordnande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Uppmana Länsstyrelsen att tidsbegränsa samtliga förordnanden som 
vigselförrättare från Enköpings kommun. 

2. Föreslå Länsstyrelsen att förordnades längd ska sättas till fyra år. 

3. Föreslå Länsstyrelsen att se över att vigselförrättarna idag uppfyller kraven för 
att verka som vigselförrättare. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets 
kommuner. Vem som utses sker i regel i samråd med kommunen. I nuläget finns 
sju utsedda vigselförrättare i Enköpings kommun.  

Förordnandet till vigselförrättare är idag en blandning mellan tidsbegränsade 
förordnanden och sådana som kvarstår till dess att den förordnade själv avsäger 
sig uppdraget. Endast två av vigselförrättarna har idag tidsbegränsade 
förordnanden. Den lösningen är inte förenlig med äktenskapsbalken och behöver 
justeras. 

Äktenskapsbalken 4 kap. 4 § anger att ”innan någon förordnas till vigselförrättare 
enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de 
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.” Utöver lämplighet 
anges även att ”Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har 
begränsats till att gälla till en angiven dag.” Det framgår även att en vigselförrättare 
som inte uppfyller kraven ska få förordnandet återkallat.  

Uppdraget som vigselförrättare är ett förtroendeuppdrag. Förordnandet bör därför, 
och för att vara förenligt med äktenskapsbalken, tidsbegränsas. Även om 
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillförordnandet bedömer förvaltningen att 
de behöver uppmanas att göra denna åtgärd. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-11, § 12 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för trygghet och säkerhet  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2021/478 

Översyn av förvaltningsorganisation 
Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av sammanslagningen mellan 
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen pausas tills översyn av 
politisk organisation är genomförd. 

Sammanfattning 
Socialtjänstens verksamheter är idag organiserade i två förvaltningar med 
tillhörande nämnder, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. På 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 september informerade 
kommunledningsförvaltningen om ett påbörjat arbete hur en sammanslagning 
skulle kunna genomföras. Utgångspunkten för arbetet var en konsultrapport som 
förordar att kommunen bildar en ny gemensam förvaltning. På kommunstyrelsen 
sammanträde den 26 oktober beslutade kommunstyrelsen, § 204, att remittera 
förslaget till samtliga nämnder samt pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. 
Remissvaren har nu inkommit.  

Sammanfattningsvis pekar både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
att tillräckligt bra underlag saknas för att bedöma om en förändring innebär bättre 
förutsättningar för att möta nämndens uppdrag och ge mervärde för invånarna i 
Enköping. De pekar också på att beslut om sammanslagning inte bör tas innan 
beslut om eventuellt ny politisk organisation då detta är av betydelse för 
förvaltningarnas uppdrag. Tekniska nämnden pekar på verksamheten 
samhällsbetalda resor för färdtjänst och riksfärdtjänst som också bör beaktas i en 
översyn. Vidare anser de att administrativa förändringar måste planeras och 
genomförs i samråd med berörda förvaltningar och funktioner. Miljö och 
byggnadsnämnden tar upp alkoholtillsyn och påpekar att en översyn av denna 
gjordes så sent som 2020 och de kan inte se några starka skäl som skulle 
föranleda en organisationsförändring avseende denna verksamhet. De pekar 
också på att ett beslut om en eventuell sammanslagning inte bör föregå den 
pågående översynen av den politiska organisationen. 

Slutligen har SPF Enabygden svarat att en sammanslagning inte skulle tillföra 
mycket för de i allmänheten som berörs. 
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Förvaltningen kan inför det fortsatta arbetet se att det finns fördelar om den 
politiska organisationen är bestämd innan beskrivningen av de 
verksamhetsmässiga konsekvenserna slutförs. Förvaltningen föreslår därför 
kommunstyrelsen att arbetet med genomförandet av sammanslagningen mellan 
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen pausas till översyn av 
politisk organisation är genomförd.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-11, § 11 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-28 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 119 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 235 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 136 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 209 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 191 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-12-14, § 108 
Yttrande, SPF Enabygden, 2021-12-15   
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Alla nämnder, för kännedom  
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2021/897 

Avsiktsförklaring, Enköpings kommun, 
Ledningsregementet och Mälardalens högskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsiktsförklaringen godkänns. 

Sammanfattning 
Försvarsmakten, Enköpings kommun och Mälardalens högskola vill med en 
avsiktsförklaring uttrycka ett gemensamt intresse för vidare samverkan rörande 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt forskningsprojekt och 
studentarbeten. Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet den 1 januari 
2022. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-11, § 13 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Ej signerad avsiktsförklaring, 2021-12-13 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, avdelning för ledningsstöd  
Alla nämnder, för kännedom  
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2021/812 

Deltagande i LOFT 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ingå 
avtal med RISE, Research Institutes of Sweden AB, avseende partnerskap för 
tillämpad forskning och utveckling inom området kommunal ledning och styrning, 
med fokus på digital transformation, innovation och innovationsledning.  

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande.  

Sammanfattning 
Leda och Organisera Förnyelse och Transformation, LOFT, är en modell för att 
utveckla ny kunskap, testa tjänster, processer och system samt att få tillgång till 
omvärldsanalys och medverka i forskning i samverkan med experter på RISE och 
Mälardalens högskola. Målgruppen är kommunledningar i ett begränsat antal 
kommuner som med stöd av RISE vill arbeta strukturerat med förnyelse och 
transformation. Skellefteå och Lidingö har tecknat avtal och samtal pågår med 
ytterligare sju. Samtal om avtalstecknande pågår i samtliga 4M kommuner. 

Styrgruppen för 4M beslutade tidigare i år att temat för presidieträffen den 13 
oktober i år skulle var innovation och förnyelse. På presidieträffen presenterades 
konceptet för LOFT för kommunstyrelsernas presidium och kommundirektörerna. 
Ärendet har därefter beretts på kommunledningsförvaltningen. 

Yrkanden 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Solweig Eklund (S) yrkar avslag på förslaget.  
 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag på förslaget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  
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Votering begärs och ska genomföras.  
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag, NEJ-röst för avslag till detsamma.  

Omröstning 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman (C), Jenny 
Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), Mats Flodin (M), Peter 
Book (M) 
 
Nej-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig 
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE), Anders Lindén (SD) 
 
JA-röst: 8 
NEJ-röst: 7 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 14 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2011-11-17 
Informationsfolder; LOFT – Leda och Organisera Förnyelse och Transformation 
Exempel på partneravtal; Partneravtal 2021 Kommunlabbet 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-11-23, § 229 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2021/510 

Reviderade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Upphäva sammanträdesdatumen, den 26 april 2022 och den 18 oktober 2022, 
beslutade den 28 september 2021, § 177. 

2. Under 2022 sammanträder kommunstyrelsen, utöver tidigare beslutade datum, 
tisdagen den 12 april 2022 med start klockan 09.00. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 28 september 2021, § 177 punkt ett fattat beslut om 
sammanträdesdagar för år 2022. Kommunledningsförvaltningen har granskat 
datumen för oktober och november då kommunstyrelsen sammanträder fyra 
gånger inom loppet av fyra veckor. Utöver det har en kvalitetsgranskning skett 
gällande de ekonomiska ärenden som kommunstyrelsen behöver hantera.  

Utifrån granskningen har kommunledningsförvaltning kommit fram till att 
kommunstyrelsen ska fastställa årsredovisningen innan den 15 april 2022. Därför 
bör kommunstyrelsen sammanträda den 12 april 2022 istället för den 26 april 2022. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att sammanträdet den 18 oktober 
stryks från sammanträdesplan eftersom delårsrapporten kan behandlas den 25 
oktober istället.  

Det extra sammanträdet den 1 november 2022 föreslås fortsatt vara kvar i 
sammanträdesplanen med anledning av den nya mandatperioden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 september 2021, § 6, att det 
sista sammanträdet för arbetsutskottet för året 2022 skulle ske den 8 november. 
Kommunstyrelsens andra utskott, plan-, mark- och exploateringsutskottet, har 
beslutat att sammanträda den 15 december 2022. För att få en mer samordnad 
beredningsprocess tillsammans med kommunstyrelsens andra utskott föreslås nu 
därför att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 13 december 2022.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 17 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-18, § 177 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikationsavdelningen och ledningsstöd   
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Paragraf 22 Ärendenummer KS2021/920 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt, under perioden från och med den 1 
januari 2022 och till och med den 31 mars 2022, sätta ned avgifter enligt beslutad 
avfallstaxa för 2022 (beslut den 14 juni 2021, Änr: KS 2021/192 § 89) till de nivåer 
som anges i avfallstaxan för 2021 (beslut den 16 november 2020, Änr 
KS2020/196) 

Sammanfattning  
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av att 
producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 januari 
2022. 
 
Några kommuner, däribland Enköping, har under sommaren och hösten tagit 
beslut i fullmäktige om den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i 
avvaktan på besked om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av 
beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett 
medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med 
beslut om budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den 
nya avfallstaxan införs den 1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom 
tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det tidigare utskickade förslaget till 
ny avfallstaxa. 
 
Enköpings kommunfullmäktige fattade beslut om taxan den 14 juni 2021, Änr: KS 
2021/192 § 89. Eftersom VAFAB inte kommer att debitera enligt den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan behöver kommunfullmäktige ta ett 
kompletterande beslut om en tillfällig nedsättning av den beslutade taxan till de 
nivåer som gällde 2021 (beslut den 16 november 2020, Änr KS2020/196) under 
perioden mellan den 1 januari och 31 mars 2022. Från och med den 1 april 2022 
skall VAFAB ta ut avgifter enligt de högre nivåer som framgår av beslutet om 
avfallstaxa för 2022. 
 
Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen 
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(föreskrifterna) med Änr. KS2021/355 §165. Där har kommunfullmäktige redan 
fattat beslut om att ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att 
ske och är inte avhängt beslutet om taxan 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag i tjänsteskrivelse 
daterat 2022-01-25 och finner att så sker.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11 § 18 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-10 
Missiv, VafabMiljö, 2021-12-20 

__________ 
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2022/72 

Rekrytering av ny kommundirektör  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att bereda ärendet gällande 
rekryteringsprocessen av en ny kommundirektör och återkomma till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Ulrika K Jansson slutar den 31 mars 2022. Med anledning av 
detta startar en ny rekryteringsprocess.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 att förordna stabschef Hannu 
Högberg som tillförordnad kommundirektör från den 1 april 2022 och dock längst 
till och med den 30 november 2022.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att 
bereda ärendet gällande rekryteringsprocessen av en ny kommundirektör och 
återkomma till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt Jesper Englundhs (S) 
yrkande och finner att så sker.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-01-18 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen 
Personalutskottet 
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut:  

• Beslut om kommunens ställningstagande gällande nya gränsdragningar i 
valdistriktens utformning, fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-11- 
25, ärendenummer KS2021/582 
 

• Beslut om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 7156–21, fattat av 
kommundirektör 2021-11-19, ärendenummer KS2021/305 
 

• Beslut om beviljat bidrag för firande av farsdag på finska föreningen 
Sampo, fattat av samordnare för finskt förvaltningsområde, 2021-11-30, 
ärendenummer KS2022/71 
 

• Beslut om beviljat bidrag för firande av Finlands självständighetsdag på 
finska föreningen Sampo, fattat av samordnare för finskt 
förvaltningsområde, 2021-12-15, ärendenummer KS2022/71 
 

• Beslut om beviljat bidrag för firande av barnens lilla julfest, fattat av 
samordnare för finskt förvaltningsområde, 2021-12-15, ärendenummer 
KS2022/71 
 

• Beslut att ingå borgen för Enköpings kommuns moderbolag AB – 
omsättning lån, fattat av tf ekonomichef 2021-11-01, ärendenummer 
KS2021/775 
 

__________  
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2021/720 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av följande anmälningsärenden: 

• Beslut och bilagor om tillstånd till kamerabevakning, integritetsskydds 
myndigheten. 
 

• Beslut och bilagor från Överförmyndarnämnden sammanträde 2021-11-22 
§ 204 
 

• Uttalande antaget vid PRO distriktet i Uppsala läns höstmöte 2021-11-26, 
Låt äldre få avstå från ovaccinerad personal! 
 

• Betänkandet Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av 
drift och verksamhet (dnr I2021/02381), Infrastrukturdepartementet 
 

• Beslut och bilaga, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021-12-20 § 
115, Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2022 med 
utblick till 2028 
 

• Meddelande från styrelsen SKR (NR 21/2021) - Överenskommelse mellan 
SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2022/91 

Ledamotsinitiativ, Sammanställ kommunens 
utvecklingsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  
 
Vi lever i en integrerad värld där samarbeten är en förutsättning för fortsatt 
utveckling. Enköpings kommun är inget undantag. Kommunen har sedan lång tid 
en lång rad samarbeten med externa parter. 
 
På senare tid har nya utvecklingssamarbeten vuxit fram i en takt som gör totalen 
svår att överblicka. Ansvarsförhållanden, kostnader och syften riskerar bli otydliga 
och uppföljning kan försvåras. 
 
Jag yrkar därför att: 
 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen 
- Kostnader (inklusive arbetstid) 
- Tidplan och rapportering av resultat 
 
2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022. 
 
Samarbeten/projekt som åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) 
social hållbarhet, FoU Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M 
och C-tillsammans. Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till 
kommunledningsförvaltningen.  
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Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och 
finner att så sker.  

__________ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen   
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2022/92 

Ledamotsinitiativ, Säkerställ att ledamotsinitiativ får 
väckas 
 
Ärendet utgår 

 
Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  
 
Ledamotsinitiativ är enligt kommunallagen en ovillkorad möjlighet för ledamöter att 
väcka ett ärende i en nämnd (4 kap 20§: Varje ledamot i en nämnd får väcka 
ärenden i nämnden). 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente är en av styrelsens uppgifter att övervaka att 
bland annat nämnderna följer lagen: ”Styrelsen ska övervaka att kommunens 
verksamheter bedrivs i enlighet med lag, förordningar, föreskrifter samt enligt 
kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamheter." 
 
Ordföranden i Tekniska nämnden avslog på nämndens möte den 15 december 
2021 en anmälan av ett ledamotsinitiativ (ur protokollet, §133: "Anders Wikman 
(NE) anmäler ett ledamotsinitiativ. Ordförande Tomas Rådkvist (MP) avslår 
begäran om att det tas upp på föredragningslistan"). 
 
Jag anser att det är allvarligt att en representant för den politiska ledningen 
åsidosätter oppositionens lagliga rätt att väcka ärenden i en nämnd. Jag anser 
också att kommunstyrelsen enligt dess reglemente har i uppgift att säkerställa att 
Tekniska nämnden följer kommunallagen när det gäller ledamotsinitiativ. 
 
Jag yrkar därför att: 
1. Kommunstyrelsen säkerställer att ledamotsinitiativ utan undantag får väckas i 
Tekniska nämnden 
2. Kommunstyrelsen säkerställer att samtliga nämnders - inklusive 
kommunstyrelsens - eventuella rutiner för ledamotsinitiativ inte innehåller 
begränsningar som strider mot kommunallagen 
3. Uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen skyndsamt, dock senast under 
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våren 2022 
 
Yrkanden  
Anders Wikman (NE) önskar återta initiativet för att senare återkomma med 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Anders Wikmans (NE) förslag 
och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2022/98 

Ägardirektiv Ena Energi AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för beredning så att det i 
enlighet med Agenda 2030 svarar på frågan om hur det föreslagna beslutet 
påverkar människa, miljö och ekonomi.  

Sammanfattning 
Bolagens ägardirektiv revideras kontinuerligt och uppdateras för att tydligt beskriva 
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för 
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på 
utveckling av bolagets verksamhet. EHBs ägardirektiv uppdaterades i slutet av 
2019 (KS2019/691) och ENA Energis ett år tidigare (KS2018/709). 
 
Enköpings moderbolag beslutade den 24 augusti 2021 att meddela ENA Energi att 
verket skall vara driftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035. 
Styrelsen beslutade samtidigt att ge VD i uppdrag att revidera ägardirektivet där 
detta årtal framgår för fastställande i kommunfullmäktige. 
 
Skälet detta uppdrag var att ENA Energis styrelse på inrådan av PWC i en 
skrivelse daterad 4 mars 2020 efterfrågat tydligare planeringsförutsättningar och 
en tidpunkt att frigöra marken där huvudproduktionen ligger idag. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet återremitteras för beredning så att det i 
enlighet med Agenda 2030 svarar på frågan om hur det föreslagna beslutet 
påverkar människa, miljö och ekonomi.  

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande. 
 
Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2022-01-24 
Förslag till ägardirektiv Ena Energi AB 
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________ 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd   
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2022/102 

Ledamotsintiativ, IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  
 
Under mitten av december 2021 genomfördes en så kallad Ransomware-attack 
mot Kalix kommun, med det öppna syftet att pressa kommunen att betala en 
lösensumma för att återfå tillgängligheten i systemet. Tidpunkten var väl vald för 
detta då julhelgens löneutbetalningar stod för dörren samt att de gängse 
problemen att tillse att kommunens åtaganden i form av vård och omsorg måste 
fungera även över en storhelg då många ordinarie anställda är lediga. 
 
Det finns en rad okända parametrar i detta, bland annat vem som egentligen ligger 
bakom attacken/ om pengar var det egentliga huvudmotivet med mera. Detta kan 
vi bara spekulera i, men utifrån tidigare erfarenheter av Ransomware-attacker så 
gäller generellt att många av de grupper som utför attackerna (och presenterar sig 
själva) får stöd av para-statliga organisationer inom det fd Östblocket. Dessa 
organisationer får en del av intäkterna från attackerna mot att de tillhandahåller 
serverkapacitet och IT-skydd – och inte minst information om offrets IT-system och 
IT-säkerhet. 
 
Vi ser idag en kraftigt tilltagande digitalisering i såväl statliga som kommunala 
organisationer, allt i det vällovliga syftet att öka interoperabilitet, översikt och 
effektivitet (ofta mätt med färre anställda som utför uppgifter). Kravet på just 
effektivitet och minskade kostnader leder ofta till otillräckliga och snabbt åldrande 
säkerhetssystem. Just på grund av kostnaderna blir de ofta snabbt omoderna och 
öppnar sålunda för kreativa IT-kriminella. Att öppna olika funktioner, program och 
system för att bättre kunna kommunicera med andra system öppnar också upp för 
en snabb spridning av såväl konventionella virus som dörrar för Ransomware-
program. 
 
Enköpings kommun kan mycket väl inom en snar framtid kunna stå inför liknande 
problem som Kalix kommun just fått utstå. Kostnader i tid och pengar går för 
närvarande inte att uppskatta men av de preliminära resultaten av genomförda 
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åtgärder så kan man se att de ändå lyckats väl med att hålla verksamheten i gång. 
Vår kommun borde aktivt lära av detta och göra vårt yttersta för att förhindra att 
detta skulle kunna upprepas här. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
- att en gemensam arbetsgrupp utses där representanter för alla berörda är med 
(Förvaltning, politiska partier - både styre och opposition, Försvarsmakten/ LedR, 
IT-leverantör etc) 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till 
kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och 
finner att så sker.  

__________ 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, digitaliseringsavdelningen  
  


	Upprop och val av protokolljusterare
	Kommunstyrelsens beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Kommunstyrelsens beslut

	Informationsärenden och ärendedragningar
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Genomförandeavtal och köpeavtal för Romberga 23:57 - beslut om godkännande
	Kommunstyrelsens förslag
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22 - beslut om antagande
	Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22 antas.
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på medborgarförslag - Gång/cykelbro över Hagahåle   Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Budget och årsplan för kommunstyrelsen 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservationer
	Särskilda yttranden
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång 1

	Uppdrag - Långsiktig ekonomisk plan
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	Yttrande - revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2021
	Kommunstyrelsens förslag  Kommunfullmäktige beslutar att: Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.  Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Regler för inköp och upphandling
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Uppdrag - Föreningarnas hus
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsunderlag

	Utvärdering av kommunens hantering av coronapandemin
	Kommunstyrelsens beslut
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Tidsbegränsning av vigselförrättarnas förordnande
	Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att:
	1. Uppmana Länsstyrelsen att tidsbegränsa samtliga förordnanden som vigselförrättare från Enköpings kommun.
	2. Föreslå Länsstyrelsen att förordnades längd ska sättas till fyra år.
	3. Föreslå Länsstyrelsen att se över att vigselförrättarna idag uppfyller kraven för att verka som vigselförrättare.

	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Översyn av förvaltningsorganisation Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Avsiktsförklaring, Enköpings kommun, Ledningsregementet och Mälardalens högskola
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsunderlag

	Deltagande i LOFT 2022-2024
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservationer
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	Reviderade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa
	Kommunstyrelsens förslag
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsunderlag

	Rekrytering av ny kommundirektör
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag

	Redovisning av delegationsbeslut 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Ledamotsinitiativ, Sammanställ kommunens utvecklingsprojekt
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Ledamotsinitiativ, Säkerställ att ledamotsinitiativ får väckas
	Sammanfattning

	Ägardirektiv Ena Energi AB
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  Beslutsunderlag

	Ledamotsintiativ, IT-säkerhet
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång


