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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 2019-01-15 
Anslaget sätts upp 2019-01-22 
Anslaget tas ned 2019-02-13 
Sista dag att överklaga 2019-02-12 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Mentorn 1 och 2, utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, tisdagen den 15 

januari 2019, klockan 13.00–17.15, med ajournering för fika klockan 14.50-
15.10. Öppet möte från och med paragraf 7.  

  
Beslutande Ingvar Smedlund, 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) 
Sverre Ahlbom (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
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Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M), paragraf 1-5 och 7-30 
Peter Book (M) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anneli Apelholm (SD) 

  
Övriga deltagare Karin Komstadius, planarkitekt, till och med paragraf 4 

Tobias Viberg, planarkitekt, till och med paragraf 4 
Louise Boisen, Va-strateg, till och med paragraf 6 
Vilhelmina Vinderos, controller, paragraf 8 
Christel Modin, budgetchef, paragraf 12-13 
Sofia Frisk, integrationsstrateg, paragraf 13 
Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, paragraf 16 
Linda Gårdstam, enhetschef kommunalförbundet Vafabmiljö, paragraf 20 
Towe Ihreblad, konsult kommunalförbundet VafabMiljö, paragraf 20 
Camilla Wester, paragraf 20 
Isabell Lundquist, förvaltningschef 
Malin Kvist, utredare 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
Rolf Carlsson, ordförande kommunfullmäktige 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärende 9 Avstämning inför 

kommunstyrelsens nämndplan stryks. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2015/532 

Detaljplan Sankt Ilian 8:1 och del av 3:1 - beslut om 
antagande 

Beslut 
Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 november 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastighetsägaren ansökte 

i slutet av 2015 om planbesked för de aktuella fastigheterna. Beslut om positivt 

planbesked fattades av Plex-utskottet i januari 2016. Därefter inleddes 

planprocessen för att möjliggöra att kvarteret Vargen, Sankt Ilian 8:1, kan 

kompletteras med ytterligare ett flerbostadshus i fem våningar och att kvarterets 

parkering ska kunna lösas inom grannfastigheten, Sankt Ilian 3:1.  

Fornlämningsförekomst utreddes initialt i planprocessen och inga fornlämningar 

hittades. Buller och dagvatten utreddes sedan och har fungerat som underlag för 

detaljplanen.  

Samråd för planförslaget genomfördes under tre veckor i februari-mars 2018 och 

granskning under tre veckor i oktober-november 2018.  Inkomna yttranden har 

framförallt handlat om markföroreningar från kemtvätten och risker orsakade av 

närhet till järnvägen. Inga grannar eller andra privatpersoner har yttrat sig under 

planprocessen.  

Planförslaget har reviderats och kompletterats utifrån synpunkterna. Bland annat 

togs efter samråd fram ett PM som beskriver vilken hänsyn som behöver tas till 

markföroreningarna för att få bättre underlag och både plankarta och 

planbeskrivning kompletterades utifrån detta.  

Inga sakägare med kvarstående synpunkter finns i ärendet vilket innebär att ingen 

bedöms ha rätt att överklaga ett beslut om antagande av detaljplanen. 

Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 december 2018 

paragraf 102 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

__________ 
 
Kopia till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2018/224 

Upphävande av byggnadsplaner B42 och del av B41 i 
Resta- beslut om antagande 

Beslut 
Byggnadsplan B42 och del av byggnadsplan B41 upphävs. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 november 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att ägaren till Resta 1:62 

inkom 21 mars 2018 med ansökan om upphävande av byggnadsplan 41 inom 

fastigheterna Resta 1:62, Gullarsbo 1:4 med flera. Byggnadsplanen har inte 

genomförts i dessa delar. 

Strax öster om byggnadsplan 41 är ett liknande område planlagt enligt 

byggnadsplan 42. Även här är stora delar av byggnadsplanen inte genomförd.  

Under genomfört samråd och granskning har inga synpunkter inkommit emot ett 

upphävande, vare sig från fastighetsägarna eller remissinstanser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Både byggnadsplan 41 och 42 är från 1972 och syftade till att möjliggöra 

fritidshusbebyggelse. De har i olika grad genomförts men båda innehåller delar 

som inte bebyggts eller ens fastighetsbildats enligt respektive byggnadsplan. 

Genomförandetiden är sedan länge utgången och byggnadsplanernas avsikt att 

skapa byggrätter för samlad bebyggelse i dessa lägen har inte längre stöd i 

kommunens översiktsplan. Områdena ligger drygt 8 kilometers bilväg från 

Örsundsbro med närmaste skola och kollektivtrafik. Kommunalt vatten och avlopp 

finns heller inte på flera kilometers avstånd.  

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Byggnadsplan B42 och del av byggnadsplan B41  upphävs. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 december 2018 

paragraf 103 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen 

Byggnadsplan B42 och del av byggnadsplan B41  upphävs. 

__________ 
 
Kopia till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd  



 Protokoll  11 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 5 Ärendenummer KS2018/687 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Ekudden 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekudden fastställs enligt karta i 

bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 november 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att området Ekudden 

kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i 

kommunens VA-plan antagen i kommunfullmäktige 8 juni 2015. VA-

verksamhetsområden ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter 

mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).  

Detaljplan för området planerar att antas under hösten 2019. 

Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 

enlighet med bifogad karta. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 

leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 

ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 

vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 15 november 

2018 paragraf 86 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Eftersom det i kommunens VA-plan bedömts att vatten och avlopp för Ekudden 

behöver lösas i ett större sammanhang så ska verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten därför inrättas enligt bifogad karta. 

Va-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekudden fastställs enligt bifogad 

karta. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-. mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 december 2018 

paragraf 99 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekudden fastställs enligt bifogad 

karta. 

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2018/710 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Storskogen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet 

för Storskogen fastställs enligt karta i bilaga. 

Jäv 
Mats Flodin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 november 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att verksamhetsområdet för 

Storskogen behöver justeras så att det följer utbredningen i den detaljplan som är 

under antagande för området.  

Till området kommer även dagvatten läggas till som vattentjänst, vilket inte fanns 

med i det gamla verksamhetsområdet som endast omfattade vatten och spillvatten. 

Det har i detaljplaneprocessen bedömts att dagvattenfrågan behöver lösas i ett 

större sammanhang.   

Verksamhetsområdet ska därför omfatta följande vattentjänster: vatten, spillvatten, 

dagvatten fastighet och dagvatten gata i enlighet med bifogad karta. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 

leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 

ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 

vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet.   

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 15 november 

2018 paragraf 87 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Eftersom det har bedömts att dagvattenfrågan behöver lösas i ett större 

sammanhang ska tjänsterna dagvatten fastighet och dagvatten gata läggas till i 

verksamhetsområdet för Storskogen. Området behöver också justeras geografiskt 

så att det följer utbredningen av detaljplaneområdet för Storskogen. 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

därför inrättas enligt bifogad karta. 

VA-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och avlopp för Storskogen fastställs enligt bifogad 

karta. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 december 2018 

paragraf 100 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet 

för Storskogen fastställs enligt bifogad karta. 

__________  
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2018/793 

Medlemsavgift för centrumsamverkan 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen anvisar 300 000 kronor ur kommunledningskontorets budget för 

kommunens medlemsavgift 2019 till föreningen Enköpings Centrumsamverkan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunen är medlem i Enköpings 

Centrumsamverkan och kommunens medlemsavgift ska beslutas varje år. Sedan 

2016 är kommundirektör Peter Lund ordförande och han är inte arvoderad av 

föreningen varför medlemsavgiften sedan 2016 är 300 000 kronor.  

Pengarna kommer att användas till olika aktiviteter i centrum. Aktiviteter som 

finansieras av centrumsamverkan samordnas med kommunens näringslivsenhet. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att medlemskapet i Centrumsamverkan är till 

nytta för kommunen och föreslår att medlemsavgiften betalas 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anvisar 300 000 kronor ur kommunledningskontorets budget för 

kommunens medlemsavgift 2019 till föreningen Enköpings Centrumsamverkan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anvisar 300 000 kronor ur kommunledningskontorets budget för 

kommunens medlemsavgift 2019 till föreningen Enköpings Centrumsamverkan. 

__________ 
 
Kopia till: 
Centrumsamverkan, för kännedom 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2018/794 

Analys av Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett 

nationellt projekt som pågått sedan 2006 och som drivs av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) och rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). I 

dagsläget är cirka 260 kommuner med i projektet. Dessa kommuner tar årligen 

fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla styrningen och kvaliteten 

på våra tjänster. 

KKiK mäter kvalitetsaspekter på välfärdsuppdraget, kostnader samt 

samhällsutveckling. Det togs fram i samverkan med en politisk arbetsgrupp i 

projektets inledande fas. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är 

kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglar de underliggande nyckeltalen. 

I den övergripande verksamhetsplanen för 2018 har kommunfullmäktige förtydligat 

de övergripande målen med några uppdrag. Ett av uppdragen till kommunstyrelsen 

var att: analysera och redovisa åtgärder utifrån kommunens KKiK-resultat. I texten 

från den övergripande verksamhetsplanen står det: ”I det ständigt pågående 

utvecklingsarbetet av kommunens verksamheter fokuserar vi på hur våra tjänster 

gör skillnad för dem vi är till för. Kommunstyrelsen har i uppdrag att analysera 

kommunens KKiK-resultat och i samråd med berörda nämnder redovisa eventuella 

förbättringsområden och åtgärder.” (Övergripande verksamhetsplan 2018 sid 7 ) 

Kommunledningskontorets bedömning 

Att grunda sitt utvecklingsarbete utifrån en analys av resultatindikatorer har varit 

nytt för flera verksamheter. Denna omställning är inte lätt och kräver många gånger 

även en kulturförändring och nya arbetssätt. Flera verksamheter har försök att ta 

till sig detta och några har lyckats väldigt bra. 

Controller Vilhelmina Vinderos redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 



 Protokoll  17 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2018/670 

Information om ny beslutad organisation för 
kommunledningsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Isabell L Eklund redogör för sammanslagningen av 

kommunledningskontoret och serviceförvaltningen till 

kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2018/850 

Kommunstyrelsens investeringar 2020-2032 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning 

2020-2032, daterad 2019-01-08, som ett underlag till den kommande politiska 

budgetberedningen. 

2 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför budgetarbetet för 2020 ta 

fram underlag för de investeringar som krävs med anledning av kommunens 

digitala utveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen årligen ska godkänna de 

reinvesteringar och investeringar som görs inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde. Föreslagen investeringsplan beskriver de investeringar som 

kommunstyrelsen ser inom sitt ansvarsområde de kommande tolv åren efter 2019. 

Reinvesteringsplanen beskriver de behov över tid som kommunen har för att 

säkerställa sin IT-miljö.  

Ärendet har kompletterats med en reviderad investeringsplan daterad den 10 

januari 2019. 

Förvaltningschef Isabell L Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning 2020-

2032, daterad 2018-12-10, som ett underlag till den kommande politiska 

budgetberedningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning 

2020-2032, daterad 2019-01-08, som ett underlag till den kommande politiska 

budgetberedningen. 
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2 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför budgetarbetet för 2020 ta 

fram underlag för de investeringar som krävs med anledning av kommunens 

digitala utveckling. 

__________  



 Protokoll  21 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 11 Ärendenummer KS2018/315 

Återrapportering översyn av styrdokument 

Beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för att samtliga styrdokument som 

omfattas av kommunens regler för styrdokument är reviderade senast den 1 

oktober 2019 , alternativt i förekommande fall är upphävda, i enlighet med 

kommunens regelverk för styrdokument.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 25 april 2017, paragraf 

86, fattade beslut att anta kommungemensamma regler för styrdokument. 

Kommunstyrelsen beslutade också att kommundirektören skulle ge samtliga 

förvaltningschefer i uppdrag att fram till den 1 oktober 2018 göra en översyn av 

samtliga styrdokument som omfattas av kommunens regler för styrdokument.  

Under november 2018 har förvaltningarna fått rapportera utfört arbete med 

översynen till kommunledningskontoret. Samtliga förvaltningar har besvarat en 

enkät med frågor om status på arbetet.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Styrdokumenten utgör en viktig del i kommunens gemensamma styr- och 

ledningssystem. När kommunen följer lagar, förordningar och föreskrifter är det 

lättare att både förstå och förutse kommunens agerande eller beslut. Det bidrar 

även till att lika fall hanteras lika och att kommunens agerande blir sakligt och 

professionellt - vilket i sin tur ökar medborgarnas förtroende för kommunen.  

Regler för styrdokument syftar till att underlätta att hitta rätt bland kommunens 

styrdokument. Gemensamma formaliakrav underlättar att veta vilka styrdokument 

som är gällande och hur styrdokumenten förhåller sig till varandra.  

Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att se över sina styrdokument men 

av enkätsvaren konstaterar kommunledningsförvaltningen att översynen av 

styrdokumenten går långsamt. Det är av enkätsvaren inte möjligt att få en klar bild 

över hur många styrdokument som registrerade men som inte längre är 

aktuella.  Endast miljö-och byggnadsförvaltingen rapporterar att samtliga 

styrdokument är reviderade enligt nya regler. Samtliga förvaltningar har dock ett 

pågående arbete och alla nya dokument görs i ny beslutad mall. Med anledning av 
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den långsamma takten för översynen anser kommunledningsförvaltningen att 

kommundirektören bör få ett förnyat uppdrag om översyn av styrdokumenten med 

slutdatum i oktober 2019. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommundirektören får i uppdrag att fram till och med den 1 oktober 2019 

säkerställa att en översyn görs av samtliga styrdokument. I översynen ska ställning 

tas till vilka styrdokument som ska upphävas eller finnas kvar. De styrdokument 

som ska finnas kvar, ska före den 1 oktober 2019 ha reviderats enligt beslutade 

regler. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och överlämnat ärendet utan 

eget ställningstagande till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) lämnar följande yrkande: Kommundirektören får i uppdrag att 

ansvara för att samtliga styrdokument som omfattas av kommunens regler för 

styrdokument är reviderade senast den 1 oktober 2019 , alternativt i 

förekommande fall är upphävda, i enlighet med kommunens regelverk för 

styrdokument.  

Matz Keijser (S) instämmer i Anders Wikmans (NE) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande, det vill säga Anders Wikmans (NE). 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till yrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommundirektören, för åtgärd  
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2018/278 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av kommunstyrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2017 

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 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 

har PwC genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och 

nämndernas ansvarsutövande. 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 översiktligt bedöma om 

nämnderna/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. För att bedöma detta har 

följande kontrollmål formulerats: 

 Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning 

och kontroll av verksamhet och ekonomi? 

 Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de 

ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 

 Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

målen?  

Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande bedömning att 
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 Miljö- och byggnämnden, har i rimlig utsträckning kunnat visa att 

nämndernas verksamheter har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden har i rimlig 

utsträckning kunnat visa att verksamheten har bedrivits på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Däremot 

bedöms kommunstyrelsens, tekniska nämndens och upplevelsenämndens 

interna kontroll vara bristande. Detta baseras på att uppföljning och kontroll 

av ekonomi och verksamhet inte har varit tillräcklig. 

 Skolnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden bedöms till 

övervägande del bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Ur 

ekonomisk synpunkt bedömer revisionen att nämnderna inte bedrivit sin 

verksamhet på ett tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms till 

övervägande del vara tillräcklig. 

 Vård- och omsorgsnämnden bedöms till övervägande del ha bedrivit sin 

verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Ur ekonomisk synpunkt bedömer 

revisionen att nämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett tillfredställande 

sätt. Den interna kontrollen bedöms vara bristande. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer: 

1. Att den ekonomiska uppföljningen säkerställs med tydliga riktlinjer (årshjul) 

som bland annat reglerar när nämnderna ska fastställa/behandla sina 

uppföljningar av verksamhet och ekonomi. 

2. Nämndernas delegerade ekonomiska beslut bör ses över i syfte att 

säkerställa att ekonomiska belopp är i rimlig nivå. 

3. Styrelsen och nämnderna säkerställer att återrapportering av 

styrelsen/nämndernas internkontrollplaner sker senast i samband med att 

årsredovisningen/verksamhetsberättelsen fastställs. 

4. Utveckla prognossäkerheten för att skapa förutsättningar att vidta 

tillräckliga åtgärder för att nå styrelsen/nämndens målsättningar. 

Revisionen har skickat rapporten på remiss till samtliga nämnder. Vård- och 

omsorgsnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden och 

upplevelsenämnden har svarat på remissen. Miljö- och byggnadsnämnden och 

socialnämnden har valt att inte yttra sig.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har med stöd av nämndernas yttrande gjort en 

sammanfattande bedömning utifrån revisionens rekommendationer. 



 Protokoll  25 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Ekonomisk uppföljning 

Det pågår ett arbete med att ta fram styrdokument för god ekonomisk hushållning, 

styrsystem och ekonomiska styrprinciper för Enköpings kommun. Dessa 

styrdokument ska antas av kommunfullmäktige under våren 2019. Styrdokumenten 

kommer att förtydliga hur uppföljningar och prognoser ska bli bättre. 

Kommunledningskontoret har vidtagit åtgärder för förbättrad planering och 

uppföljning genom att ta fram årshjul för uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Årshjulet kommer att finnas med i den nya förvaltningens verksamhetsplan för 

2019.  

Delegation  

Upplevelsenämnden har åtgärdat revisionssynpunkten genom att under hösten 

2018 förbättra och skapa tydligare rutiner för rapportering av delegationsbeslut. 

Även utbildning i delegation har utförts hösten 2018. 

Intern kontroll 

Kommunledningskontoret instämmer i revisionens synpunkter att den interna 

styrningen och kontrollen kan förbättras. Som ett led i det arbetet har 

kommunstyrelsen under hösten 2018 tagit beslut om nya regler för intern styrning 

och kontroll. De antagna reglerna innehåller ett förtydligande vad gäller analys, 

åtgärdsplan och ansvarsfördelning. 

Prognossäkerhet 

Vård- och omsorgsnämnden tog tidigt, redan 2016 en åtgärdsplan för ekonomi i 

balans som har uppdaterats under 2017. Nämnden har även  under 2017 utfört en 

extern genomlysning av förvaltningen. Tekniska nämnden har identifierat brist i den 

ekonomiska uppföljningen. De har tagit beslut att all uppföljning beslutas av nämnd 

och infört förbättrade åtgärder som gäller intern kontroll. Utbildningsnämnden har 

bland annat åtgärdat prognossäkerheten genom att tillämpa elevpeng för den 

kommunala gymnasieskolan. Den har tidigare varit anslagsfinansierad. 

Skolnämnden förklarar oförutsedda lokalkostnader med en förändrar princip för 

interhyresdebitering.  

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att arbetet med utvecklat styrsystem och 

ekonomiska styrprinciper stödjer de rekommendationer som revisionen påtalar. Om 

detta har fått önskad effekt kommer att visa sig i de kommande grundläggande 

granskningar som revisionen genomför av kommunstyrelsen och nämndernas 

ansvarsutövande. 

Budgetchef Christel Modin redogör för ärendet. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna 

Kommunledningskontorets 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 8 januari 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. 

__________ 
 
Kopia till: 
Revisorerna, för kännedom  
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2018/674 

Revidering av modell för fördelning av pengar för 
etablering och introduktion av nyanlända 

Beslut 
Reviderad modell för fördelning av pengar för etablering och introduktion av 

nyanlända antas enligt följande: 

Fördelning 2019   

Kommunstyrelsen  2,5 % 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (NY) 80 % 

Socialnämnden 15 % 

Upplevelsenämnden 2,5 % 

  100 % 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 12 december 2016 

tog beslut om en procentuell fördelningsmodell av ersättning för etablering och 

introduktion av nyanlända, (KS2016/570). Modellen justerades inför budgetåret 

2018 och har utvärderats.  

Det finns behov av ytterligare justering av modellen, bland annat innehåller 

förslaget en förenkling av modellen som kan minska behov av revidering.  

Jämfört med den fördelning som används i dag innebär förslaget inga större 

förändringar i tilldelning. Kommunstyrelse och upplevelsenämnd får en marginell 

sänkning till förmån för socialnämnd, skolnämnd och utbildningsnämnd. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Förslag till ny fördelning innebär att det totala statsbidraget varje månad fördelas 

direkt till berörda nämnder och att åldersfördelningen tas bort. Detta ger 

nämnderna möjlighet att fördela medel mellan de verksamheter som bedöms ha 

störst behov och gör modellen mer robust, vilket i sin tur minskar behov av 

revidering.  
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Förslaget har förankrats med berörda förvaltningar, bland annat genom dialog med 

förvaltningschefer. Reviderad fördelningsmodell föreslås gälla från den 1 januari 

2019. 

Budgetchef Christel Modin och integrationsstrateg Sofia Frisk redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Reviderad modell för fördelning av pengar för etablering och introduktion av 

nyanlända antas enligt följande: 

Fördelning 2019   

Kommunstyrelsen  2,5 % 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (NY) 80 % 

Socialnämnden 15 % 

Upplevelsenämnden 2,5 % 

  100 % 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Reviderad modell för fördelning av pengar för etablering och introduktion av 

nyanlända antas enligt följande: 

Fördelning 2019   

Kommunstyrelsen  2,5 % 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (NY) 80 % 

Socialnämnden 15 % 

Upplevelsenämnden 2,5 % 

  100 % 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom 
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Upplevelsenämnden, för kännedom 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2018/537 

Svar på medborgarförslag om larmknappar för utlåning 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag har inkommit den 20 

augusti 2018 med förslag på att det ska finnas larmknappar för utlåning. 

Larmknapparna föreslås visa position samt ha direktkommunikation med polisen.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Enköpings kommun arbetar både kort- och långsiktigt för att Enköping ska vara 

tryggt och säkert för alla som vistas i kommunen.  

Enköpings kommun ansvarar för säkerheten inom kommunens verksamheter men 

är också delaktig i det arbete som genomförs i samarbete med polisen för att 

skapa ett tryggt och säkert samhälle. I det lokala brottsförebyggande 

rådet ”Tryggare Enköping” är kommunen en av ett tjugotal verksamheter som 

tillsammans med polisen diskuterar olika insatser för att uppnå ett tryggare 

Enköping. Långsiktiga lägesbildsbedömningar och vuxenvandringar är några 

exempel i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som kommunen 

är delaktig i. 

Det är mycket beklagligt när någon blir utsatt för våldsamma incidenter som rån 

och något kommunen ser mycket allvarligt på. Utlåning av larmknappar är främst 

en fråga för polisen och ligger utanför kommunens ordinarie verksamhet. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2018/169 

Svar på motion - Gratis mensskydd till tjejer 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 december 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att den 5 mars 2018 inkom Britta Dalved (V) och 

Magnus Ahlkvist (V) med motionen ”Gratis mensskydd till tjejer!”. I motionen yrkar 

motionärerna att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra ett försök att 

erbjuda mensskydd utan kostnad till kvinnor upp till cirka 23 år. Försöket ska enligt 

motionen utvärderas och en rapport lämnas till kommunstyrelsen för vidare 

behandling i kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontorets bedömning 

För att bedöma frågan har kommunledningskontoret undersökt andra kommuners 

agerande i denna fråga. Resultatet av undersökningen, tillsammans med 

kommunens faktiska kärnuppdrag, har resulterat i ett förslag att avslå motionen. 

Det finns ingen kommun som utan samarbetspart delar ut gratis mensskydd. De 

kommuner som har avstått från att erbjuda gratis mensskydd, har motiverat sitt 

ställningstagande med att det finns svårigheter ur ett rättviseperspektiv att 

prioritera insatser mot endast en specifik målgrupps personliga behov.  

Det finns exempel på kommuner där det delas ut gratis mensskydd, men i dessa 

fall är kommunen en av flera deltagare och initiativet har initierats av 

ungdomsmottagningar i aktuell region. Ett exempel finns i Österåkers kommun där 

kommunen är en av flera deltagare i ett projekt som satsar på ungdomars psykiska 

och fysiska hälsa. Mensskydd delas ut gratis vid utvalda ungdomsmottagningar i 

denna kommun. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 8 januari 2019 och lämnat 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

__________  



 Protokoll  34 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 16  

Information om lokalförsörjningsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalstrateg Charlotte Bergdahl informerar om arbetet med lokalförsörjningsplan. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 17 Ärendenummer KS2018/633 

Val av Enköpings kommunala frilufts- och 
naturvårdsråd 

Beslut 
1. Till ledamöter i Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdråd utses till 

och med den 31 oktober 2022: 
1 Ingvar Smedlund (M) 

2 Lars Wall (S) 

3 Pekka Westin, Enköpings Naturskyddsförening 

4 Leif Almqvist, Enköpings Allmänna Idrottsförening 

5 Göran Johansson, Enavandrarna 

6 Monika Jakobsson, Boglösa Hembygdsförening 

7 Christer Toresäter, Friluftsfrämjandet 

8 Ruth Hobro, Entomologiska föreningen 

9 Linn Landgren, Enköpings Scoutkår 

 

2. Till ersättare i Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsråd utses till 

och med den 31 oktober 2022: 
1 Kenneth Hällbom (MP) 

2 Linda Johansson (S) 

3 Tom Norling, Enköpings Naturskyddsförening 

4 Agneta Nyberg, Enavandrarna 

5 Gustav Johansson, OK Enen 

6 Vakant 

7 Vakant 

 

3. Till ordförande i Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsråd utses till 

och med 31 oktober 2022: 

Ingvar Smedlund (M) 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 18 Ärendenummer KS2018/633 

Val av Enköpings kommunala handikappråd 

Beslut 
1. Till ledamöter i Enköpings kommunala handikappråd utses till och med 31 

oktober 2022: 
1 Yvonne Bromeé (M) 

2 Nina Hedenlund (L) 

3 Jesper Englundh (S) 

4 Marianne van Aller (S) 

5 Katarina Lindberg, HSO 

6 Gunnel ”Tilda” Holstius, HSO 

7 Jan Wigdell, HSO 

8 Elsie Johansson, HSO 

9 Annelie Djurklou, HSO 

 

2. Till ersättare i Enköpings kommunala handikappråd utses till och med 31 

oktober 2022: 
1 Heikki Tiitinen (KD) 

2 Johan Sandin (NE) 

3 Per Norlander, HSO 

4 Aila Nylund, HSO 

5 Arne Sundvall, HSO 

6 Margareta Viberg, HSO 

7 Niklas Kleman, HSO 

 

3. Till ordförande i Enköpings kommunala handikappråd utses till och med 31 

oktober 2022: 

Jesper Englundh (S) 

 



 Protokoll  38 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

  

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  39 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 19 Ärendenummer KS2018/633 

Val av Enköpings kommunala pensionärsråd 

Beslut 
1. Till ledamöter i Enköpings kommunala pensionärsråd utses till och med 31 

oktober 2022: 
1 Ulrika Ornbrant (C) 

2 Anders Wikman (NE) 

3 Berit Hansson, PRO 

4 Sven-Erik Karlsson, PRO 

5 Annelie Djurklou, PRO 

6 Carl-Erik Lind, SPF Seniorerna Enabygden 

7 Bo Gustafsson, SKPF 

8 Vakant, SPF Fjärdhundra 

9 Vakant, SPF Lagunda 

 

2. Till ersättare i Enköpings kommunala pensionärsråd utses till och med 31 

oktober 2022: 
1 Bitte Myrsell (M) 

2 Solweig Sundblad (S) 

3 Christer Andersson, PRO Enköping 

4 Annelie Porsaeus, PRO Enköping 

5 Lisbeth Låhdö, SKPF 

6 Vakant, SPF Norra Trögd 

7 Bengt Palm, SPF Södra Trögd 

 

3. Till ordförande i Enköpings kommunala pensionärsråd utses till och med 

31 oktober 2022: 

Ulrika Ornbrant (C) 

__________ 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  41 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 20 Ärendenummer KS2018/885 

Information från VafabMiljö om förslag till avfallsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Gårdstam, enhetschef på kommunalförbundet Vafabmiljö, och Towe 

Ihreblad, konsult, redogör för innehållet i förslaget till avfallsplan och avfallstaxa 

som samtliga medlemskommuner fått på remiss och ska yttra sig över. De redogör 

även för tidplanen för ärendet. 

__________  



 Protokoll  42 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 21 Ärendenummer KS2018/633 

Val av Samrådsgruppen för Enköpings kommunala 
finska samråd 

Beslut 
1. Till ledamöter i Samrådsgruppen i Enköpings kommunala finska samråd 

utses till och med 31 oktober 2022: 
1 Ulrika Ornbrant (C) 

2 Jan Hannebo (M) 

3 Rolf Carlsson (S) 

4 Sirkka Prittinen 

5 Christine Lundberg 

6 Johanna Hongisto Grundström 

7 Joonas Koistinen 

 

2. Till ersättare i Samrådsgruppen i Enköpings kommunala finska samråd 

utses till och med 31 oktober 2022: 
1 Marja-Leena Tiitinen (KD) 

2 Vakant 

3 Marié Karlström (S) 

4 Anja Johansson 

5 Markku Välilä 

6 Jaana Hemlin 

7 Leena Määttä 

 

3. Till ordförande i Samrådsgruppen i Enköpings kommunala finska samråd 

utses till och med 31 oktober 2022: 

Ulrika Ornbrant (C) 

 

  



 Protokoll  43 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Beskrivning av ärendet 
Från den sverigefinska minoriteten har följande personer nominerats: 

Anja Johansson, född 1935, Östra Ringgatan 28, Enköping 

Markku Välilä, född 1946, Smörsoppsgatan 7, Enköping 

Sirkka Prittinen, född 1950, Östra Ringgatan 36, Enköping 

Ann-Marie Juhasdotter, född 1982, Kungsgatan 35C, Enköping 

Christine Lundberg, född 1981, Torstuna Nydala 15, Fjärdhundra 

Johanna Hongisto Grundström, född 1980, Skogsmyragatan 7, Enköping 

Jaana Hemlin, född 1975, Altuna Mälby1, Fjärdhundra 

Joonas Koistinen, född 2001, Altuna Mälby1, Fjärdhundra 

Leena Määttä, född 1951, Grävlingvägen 8, Enköping 

I valet av representanter från den sverigefinska minoriteten ska kommunstyrelsen 

enligt arbetsordningen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön 

och geografisk hemvist. 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd   



 Protokoll  44 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 22 Ärendenummer KS2018/633 

Val av röstombud till Biogas Öst 

Beslut 
Till röstombud i Biogas Öst utses till och med 31 december 2022: 

Ulrika Ornbrant (C) 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  45 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 23 Ärendenummer KS2018/633 

Val av representant till Leader Mälardalen 

Beslut 
Till representant för Leader Mälardalen utses till och med den 31 december 2022: 

Jan Fredriksson (C) 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  46 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 24 Ärendenummer KS2018/633 

Val av röstombud till Mälarens vattenvårdsförbund 

Beslut 
Till röstombud till Mälarens vattenvårdsförbund utses till och med den 31 december 

2022: 

Tomas Rådkvist (MP) 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  47 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 25 Ärendenummer KS2018/633 

Val av politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor 

Beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

__________ 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 26 Ärendenummer KS2018/633 

Val av ombud till Sveriges Ekokommuner 

Beslut 
Till ombud till Sveriges Ekokommuner utses till och med den 31 december 2022: 

Kenneth Hällbom (MP) 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  49 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 27 Ärendenummer KS2018/633 

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund 

Beslut 
Till ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund utses till och med 31 december 

2022: 

Tomas Rådkvist (MP) 

__________ 
 
Kopia till: 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  



 Protokoll  50 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 28 Ärendenummer KS2018/101 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beslut 
Kommunledningskontorets redovisning av delegeringsbeslut daterad den 10 

januari 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 delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 

Personalärenden 

- Kommunledningskontorets förteckningar över delegeringsbeslut i 

personalärenden under november och december 2018 

- Serviceförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i personalärenden 

under perioden november och december 2018 

Beslut om teckningsrätt 

- Beslut om teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt penningöverföring, 

daterat 2018-11-19, KS2018/77  

Beslut om bidrag – finskt förvaltningsområde 

- Beslut att bevilja finska föreningen Sampos ansökan om 2 500 kronor för 

traditionellt farsdagfirande, daterat 2018-11-15, KS2018/240 

- Beslut att bevilja finska föreningen Sampos ansökan om 3 500 kronor för 

karaoketävling, daterat 2018-11-16, KS2018/240 

- Beslut att bevilja finska föreningen Sampos ansökan om 5 000 kronor för 

traditionell lilla jul, daterat 2018-12-12, KS2018/240 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Delegationsbeslut direktupphandling 

- Beslut att påbörja direktupphandling av ramavtal för konsulttjänster för W3D3, 

daterat 2018-11-21, KS2018/785 

Ansökningar ur kompetensutvecklingsfonden 

- Beslut nr 24-29, KS2018/81 

__________  



 Protokoll  52 (53)

Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 29  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
- Äldreombudsmannens rapport 2017-2018 - Vad vet vi om dem som är äldre?, 

KS2018/854 

- Förvaltningsrättens dom daterad 2018-12-07, Mål nr 6611-17, KS2017/781 

- Förvaltningsrättens dom daterad 201812-07, Mål nr 6613-17, KS2017/788 

- Utvärdering av kommunala handikapprådets arbete 2015-2018, KS2018/706 

- Utvärdering av kommunala pensionärsrådets arbete 2015-2018, KS2018/707 

- Utvärdering av kommunala natur- och friluftsrådets arbete 2016-2018, 

KS2018/730 

- Beslut från Länsstyrelsen Uppsala län: Uppföljning av tillsynsbeslut 2017-03-30, 

daterat 2018-12-06, KS2018/845 

- Återrapport – politisk samrådsgrupp för närvård, daterad 2019-01-14, 2019/37 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2019-01-15  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 30  

Möten med externa organ 

Beskrivning av ärendet 
Inga möten finns att rapportera. 

__________ 


