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Paragraf 128

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Hans Lövling (S) och Bitte Myrsell (M) utses till protokolljusterare med Lars 
Frantzén (SD) som ersättare.

__________



Protokoll 6 (62)

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 129

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:

- Ärende 2b: Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, KS2014/451

- Ärende 3b: Medborgarförslag - Låt medborgarna i kommunen säga sin mening 
om försäljningen av Ena Energi, KS2018/411

- Ärende 17b: Motion - Hela Enköping ska leva, KS2018/407

- Ärende 17c: Motion - Bygg ”lagom” stora förskolor, KS2018/427

- Ärende 17d: Interpellation angående simkunnighet, KS2018/436

__________
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Paragraf 130 Ärendenummer KS2014/451

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Länsstyrelsens beslut från den 1 juni 2018 att utse Christer Toresäter (S) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Mona Janestam (S) anmäls och läggs till 
handlingarna.

__________
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Paragraf 131 Ärendenummer KS2018/389

Medborgarförslag - Ny metod minskar kajflockarna 
snabbt

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om en metod för att minska kajflockarna har inkommit den 21 
maj 2018.

__________

Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
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Paragraf 132 Ärendenummer KS2018/411

Medborgarförslag - Låt medborgarna i kommunen säga 
sin mening om försäljningen av Ena Energi

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit den 30 maj 2018. Förslaget lyder: Låt 
medborgarna i kommunen säga sin mening om försäljningen av Ena Energi, helst 
vid de allmänna valen hösten 2018.

__________

Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd
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Paragraf 133 Ärendenummer KS2018/361

Svar på interpellation - Lärarna på Westerlundska 
gymnasiet

Beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2018 paragraf 125 att Katarina Zestes 
(L) interpellation om lärarna på Westerlundska gymnasiet får ställas till 
utbildningsnämndens ordförande Marié Karlström (S).

Katarina Zeste (L) redogör för sin interpellation.

Marié Karlström (S) besvarar interpellationen.

Katarina Zeste (L) tackar för svaret och håller ett anförande.

Efter ytterligare inlägg från Marié Karlström (S) förklarar ordföranden 
interpellationsdebatten avslutad.

__________
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Paragraf 134 Ärendenummer KS2018/287

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län

Beslut
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2017.

Jäv
Ingvar Smedlund (M) anmäler jäv och deltar inte i beredningen och beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att samordningsförbundet Uppsala län har som övergripande 
syfte att underlätta samverkan inom rehabiliteringsområdet. Enköpings kommun är, 
liksom övriga kommuner i länet, medlemmar i förbundet. Övriga medlemmar är 
Region Uppsala, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Inom 
samordningsförbundet bedrivs ingen egen rehabiliteringsverksamhet, däremot 
väljer förbundet ut och finansierar projekt vars syfte är att underlätta samverkan så 
att människor inte hamnar ”mellan stolarna”.

Samordningsförbundet har kommit in med sin årsredovisning för år 2017, samt 
revisionsberättelse med granskningsrapport.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret instämmer i revisorernas bedömning och föreslår att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2017.

Ingvar Smedlund (M) anmälde jäv och deltog inte beredningen.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 95 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet 
Uppsala län för verksamhetsåret 2017.

__________

Kopia till:
Samordningsförbundet Uppsala län, för kännedom
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Paragraf 136 Ärendenummer KS2018/360

Ansvarsfrihet för VafabMiljö kommunalförbund

Beslut
Direktionen i Vafab Miljö Kommunalförbund och de enskilda ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
Sverre Ahlbom (S) anmäler jäv och deltar inte beredningen och belsutet av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna som utsetts av respektive medlemskommun har granskat den 
verksamhet som bedrivits i Vafab Miljö Kommunalförbund och har den 15 maj 
2018 överlämnat revisionsberättelse för 2017.

Av revisionsberättelsen framgår att direktionen ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning.

Vid revisorernas granskning har de noterat att förbundet under 2017 har justerat i 
sina räkenskaper för att uppfylla god redovisningssed. Dessa justeringar har 
inneburit flera transaktioner av engångskaraktär. Dessa bör tas i beaktande vid 
analys av förbundet resultat samt vi analys av den sammanställda 
redovisningen. Revisorernas bedömning är att gjorda justeringar är korrekt 
hanterade.

Revisorernas granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed i allt väsentligt. 

Revisorerna bedömer sammantaget att:
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- direktionen i Vafab Miljö Kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.

- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

- direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

- resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive medlemskommun 
beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i 
densamma.

__________

Kopia till:
Kommunalförbundet Vafab Miljö, för kännedom
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Paragraf 137 Ärendenummer KS2017/645

Försäljning av Ena Energi AB, bildande av bolag, 
friköpande av Ena Energi AB:s mark i hamnen, samt 
därtill hörande avtal

Beslut
Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 22 maj 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommuns moderbolag AB har den 22 
maj 2018 beslutat om en försäljning av Ena Energi AB till Värmevärden AB.

Kort bakgrundsbeskrivning
Under ett par års tid har frågan gällande ENA Energi AB:s (”ENA”) framtid 
diskuterats. Detta ledde till att Enköpings kommuns moderbolag AB (”EMAB”) tog 
fram, med hjälp av två oberoende externa konsulter, två alternativ. Det ena 
alternativet utgick ifrån vad en eventuell försäljning av ENA skulle innebära för 
ägaren och den andra utredningen utgick ifrån att ägaren ska fortsatt investera i 
ENA. I december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med 
försäljningsalternativet.

Vad gäller försäljningsalternativet så bjöds under våren 2017 flertalet utvalda 
potentiella köpare in för inhämtande av indikativa bud för en eventuell försäljning 
av ENA. De bud som inkom visade att det fanns goda förutsättningar till att 
förhandla fram attraktiva villkor vid en försäljning. Detta föranledde att 
kommunfullmäktige den 11 december 2017 paragraf 183 (KS2017/645) beslutade 
att gå vidare med det så kallade försäljningsspåret avseende ENA. Enköpings 
kommuns moderbolag AB fick nedan uppdrag;

Återkomma till fullmäktige med ett avtalsförslag för slutligt ställningstagande. 
I avtalsförslaget ska frigörandet av marken ingå. Det företag som ska komma i 
fråga för köp av ENA ska ha en utvecklad strategi för en klimat- och miljömässigt 
hållbar kraftproduktion. Precisera kriterierna för försäljningen samt redovisa 
kriterierna för kommunstyrelsen.

Processen ska i möjligaste mån vara transparent inför moderbolaget inför 
kommande beslut i kommunfullmäktige.
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I mars 2018 (KS 2017/645) återkom moderbolaget till kommunstyrelsen, i enlighet 
med ovan punkt 3, om vilka kriterier, utöver de finansiella aspekterna, som ska 
beaktas i kommande överlåtelseavtal:

• Beskriv hur frigörande av marken (Enköping Kryddgården 13:14, Enköping 
Kryddgården 3:3 samt Enköping Kryddgården 5:26), senast år 2030, kommer att 
ske och vilka eventuella begränsningar som omfattas i samband med frigörandet.

• Reglering av fjärrvärmepriserna under en övergångsperiod och framtida 
harmonisering

• Beskrivning av miljöplan och miljömål

• Beskriva hur köparen ska utveckla verksamheten i Enköpings kommun och 
därigenom vara en aktiv partner vad gäller energi- och miljöfrågor Den 4 maj 
fattade styrelsen i EMAB beslut om att ge vd i uppdrag att slutförhandla med 
Värmevärden AB. Utifrån denna slutförhandling har bilagda avtal förhandlats fram 
och resultatet är vad som presenteras nedan.

De två översta kriterierna, frigörandet av marken och reglering av 
fjärrvärmepriserna, återfinns i denna tjänsteskrivelse. Vad gäller beskrivning av 
kriterierna miljöplan och miljömål och hur köparen ska utveckla verksamheten i 
Enköpings kommun återfinns detta i bilaga 5. I samma bilaga finns även en 
beskrivning av köparen, Värmevärden AB.

Frigörande av marken
ENA äger tre fastigheter belägna vid hamnen (Enköping Kryddgården 5:26, 
Enköping Kryddgården 3:3 och Enköping Kryddgården 13:14), nedan benämnda 
som ”Fastigheterna”. Vid en eventuell försäljning av ENA idag, utan några andra 
transaktioner, skulle Fastigheterna med tillbehör således övergå till en extern 
köpare. Kommunen önskar, vid någon tidpunkt i framtiden, få tillgång till 
Fastigheterna för att utveckla området vid hamnen, exempelvis för 
bostadsbyggande. Av kommunfullmäktiges beslut (kommunfullmäktige 11 
december 2017, paragraf 183) framgår inget exakt datum när ”frigörandet av 
marken” ska ha skett. En lämplig tidpunkt har satts till utgången av 2030, det vill 
säga knappt 13 år från idag (våren 2018). Tidpunkten 2030 är en sammanvägd 
bedömning bland annat med tanke på:

- Kommunens behov av den frigjorda marken

- Kaftvärmeverkets återstående livslängd
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- ENA (och den nya ägaren) måste få rimlig tid på sig att ordna 
ersättningskapacitet på annan plats

- ENA (och den nya ägaren) måste få rimlig tid på sig att återställa marken vid 
Fastigheterna.

I korthet genomförs följande transaktioner:

1) ENA bildar ett nytt bolag, NYAB som förvärvar Fastigheterna (inkl. 
produktionsanläggningar) från ENA till skattemässigt restvärde.

2) Förvärvet betalas genom en revers.

3) Reversen omvandlas till eget kapital genom aktieägartillskott.

4) EMAB förvärvar aktierna i NYAB

5) Aktierna i NYAB överlåts till EMAB till ENAs bokförda värde på fastigheterna och 
inventarierna. EMAB betalar ENA med revers, vilken amorteras till och med 2030.

6) EMAB avyttrar aktierna i ENA Energi AB till Värmevärden AB.

7) Ett anläggningsarrende och hyreskontrakt upprättas mellan NYAB (som ägare 
till Fastigheterna) och ENA (som verksamhetsutövare) till och med 2030.

Ovanstående transaktioner/avtal genomförs samma dag som Värmevärden AB 
tillträder aktierna i ENA – i den ordning som beskrivits ovan.

Ledningsnätet för fjärrvärme, vissa produktionsanläggningar, kunder och andra 
avtal, personal med mera kvarstår hos ENA.

De huvudsakliga motiven till den valda transaktionsstrukturen är bland annat att:

1) Kommunen ska kontrollera marken.

2) Transaktionerna ska vara fördelaktiga ur ett skatteperspektiv för ENA och/eller 
kommunen.

Köpeskilling
I aktieöverlåtelseavtalet (Share Purchase Agreement) enligt bilaga 3 mellan EMAB 
och Värmevärden AB regleras bland annat köpeskillingen. Värmevärden AB har 
erbjudit 676 389 000 kronor för aktierna avseende ENA. Erbjuden köpeskillingen är 
baserad per bokslutsdatum 2017-12-31. En avräkning, där ENAs nettoskulder och 
rörelsekapital beaktas, kommer att ske per tilltänkt tillträdesdatum 2018-08-31.
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I aktieöverlåtelseavtalet hanteras även de åtaganden som säljaren, EMAB, har i 
samband med försäljningen av ENA. Bland annat regleras Värmevärden AB:s 
miljöansvar för verksamheten efter tillträde samt EMAB:s miljöansvar för 
Fastigheterna efter återlämnande. Detta eftersom EMAB har ett utvidgat ansvar för 
miljömässiga, skattemässiga och finansiella risker relaterade till frigörandet av 
marken

Reglering av fjärrvärmepriser under en övergångsperiod
Avtalade villkor för reglering av fjärrvärmepriser återfinns i aktieöverlåtelseavtalet 
(Share Purchase Agreement) i bilaga 3 mellan EMAB och Värmevärden AB. 
Värmevärden AB förbinder sig att maximalt höja priserna för fjärrvärmekollektivet 
enligt den affärsplan ENA presenterat för köparen (det vill säga ökning av priset 
med 1,5 procent per år under perioden 2019-2020). För åren 2021-2022 förbinder 
sig Värmevärden AB att maximalt höja priserna för fjärrvärmekollektivet med 
inflationen, utryckt i form av konsumentprisindex, KPI.

Avtal om ersättningsmark
Vad avser avtalet om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av bolag återfinns 
detta i bilaga 3. Avtalet innebär att i samband med köpet av ENA ingår det för 
Värmevärden AB att avveckla befintlig huvudproduktionsanläggning och etablera 
ett nytt värmeverk på annan plats i kommunen för att säkra framtida 
värmeförsörjning. Kommunen åtar sig därför att identifiera nytt markområde för 
etablering av nytt värmeverk och förvärva marken genom ett nybildat bolag, 
NYAB2. Värmevärden AB ska därefter köpa NYAB2 och bygga ett nytt värmeverk 
för leverans av fjärrvärme. Detta ska ske enligt en tidplan som tillåter att befintlig 
huvudproduktionsanläggning på Fastigheterna rivs senast den 31 december 2030, 
eller i vart fall senast den 31 december 2035 för att möjliggöra att marken kan 
användas för annat ändamål

För att säkerställa att byggnationen av nytt värmeverk utförs enligt tidplanen har 
gemensamma milstolpar för ENA och för NYAB2 tagits fram. Milstolparna är 
därefter uppdelade i olika etappförpliktelser avseende bland annat identifiering av 
mark, framtagande av detaljplan, förstudie nytt värmeverk etc. Tidplanen utgår från 
att en fastighet förvärvas av ENA under år 2022. Skulle NYAB2 inte fullgöra denna 
etappförpliktelse, vilket i sin tur påverkar möjligheten att nytt värmeverk inte kan tas 
i bruk senast 31 december 2030, flyttas samtliga tidpunkter i motsvarande mån. 
Dock längst till år 2035. Har ersättningsmark inte tillhandahållits senast i slutet av 
år 2027 upphör skyldigheten för ENA att förvärva NYAB2, det vill säga kommunen 
har nästan 10 år på sig att hitta ersättningsmark.
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Kommunen har tillsammans med konsultbolaget ÅF undersökt olika platser i 
kommunen där en ny huvudproduktionsanläggning vore lämplig att uppföra. 
Baserat på tillgänglig dokumentation har i huvudsak tre aspekter undersökts 
översiktligt:

• Markförhållanden för den nya lokaliseringen

• Tillståndsfrågor för en ny huvudproduktionsanläggning vid den nya lokaliseringen

• Möjlighet att förlägga en transiteringsledning från centrum till den nya 
lokaliseringen Utifrån dessa aspekter är bedömningen att möjligheten är god till att 
kunna erbjuda en ersättningsmark senast år 2022.

Rivning av Fastigheterna
I avtalet om anläggningsarrende och hyra, bilaga 3, framgår det att när det nya 
värmeverket är i bruk och levererar värme till kunderna har ENA en skyldighet att, 
på egen bekostnad riva, ned till marknivå, och bortföra markanläggningar 
byggnader, maskiner, inventarier och annat på Fastigheterna. I åtagandet ingår 
inte hantering eller efterbehandling av förorenade massor utan åligger 
fastighetsägaren, NYAB, i detta fall.

Kommunledningskontorets bedömning
De avtal som förhandlats fram bedöms vara i Enköpings kommuns bästa intresse. 
Bedömningen är att de sammanvägda kommersiella och juridiska villkoren, 
relaterat till hela avtalspaketet, är i linje med vad som är marknadsmässigt och 
balanserar varandra. De positiva aspekterna är bland annat: 

- ekonomiskt tillskott som kan användas till andra investeringar inom kommunen

- säkrat fortsatta fjärrvärmeleveranser för en lång tid framöver

- frigörandet av marken i hamnen medför stora framtida exploateringsmöjligheter

- minskad kommunal risk för framtida ekonomiska åtaganden

- minskning av tunga transporter, efter år 2030, i centrala Enköping då nytt verk 
etableras på annan plats än i hamnen  

Samtliga beslutspunkter 1-9 är att ses som en helhet. Verkställigheten av samtliga 
avtal är under förutsättning att beslutet från kommunfullmäktige har vunnit laga 
kraft.
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB säljs till Värmevärden AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB (”ENA”) förvärvar aktiebolag i 
form av lagerbolag (”NYAB”).

3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB enligt 
bilaga 1.

4. Kommunfullmäktige godkänner att Enköpings kommun förvärvar aktiebolag i 
form av lagerbolag (”NYAB2”).

5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB2 enligt 
bilaga 2.

6. Kommunfullmäktige godkänner samtliga avtal enligt nedan:

a) Köpeavtal mellan Ena Energi AB och NYAB som avser försäljning av 
fastigheterna Enköping Kryddgården 3:3, Kryddgården 5:26, Kryddgården 13:14 
enligt bilaga 3.

b) Aktieöverlåtelseavtal av NYAB mellan Ena Energi AB och Enköpings kommuns 
moderbolag AB (”EMAB”) enligt bilaga 3.

c) Avtal om anläggningsarrende och hyra mellan NYAB och Ena Energi AB enligt 
bilaga 3.

d) Aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) mellan Enköpings kommun 
moderbolag AB och Värmevärden AB som innebär en överenskommelse om 
försäljning av aktierna avseende Ena Energi AB enligt bilaga 3.

e) Avtal om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av NYAB2 mellan 
Enköpings kommun, Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och 
Värmevärden AB enligt bilaga 3.

f) Distributionsnätsavtal mellan Enköpings kommun, NYAB och Ena Energi AB 
enligt bilaga 4.

7. ENA Energi AB:s styrelse, stämmoombud, lekmannarevisorer entledigas från 
och med tillträdesdagen, tidigast 2018-08-31, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

8. I samband med tillträdesdagen avslutas kommunens samtliga 
borgensåtaganden med anknytning till ENA Energi AB.
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9. Kommunfullmäktige godkänner att, med verkan från tillträdesdagen, ska följande 
paragrafer i Ena Energi AB:s bolagsordning utgå i sin helhet: 4, 9, 13, 14 och 15. 
Dessutom ska andra och tredje stycket i paragraf 7 utgå.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet överlämnade vid beredning den 8 maj 2018 ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar saknas.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 100 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB säljs till Värmevärden AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB (”ENA”) förvärvar aktiebolag i 
form av lagerbolag (”NYAB”).

3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB enligt 
bilaga 1.

4. Kommunfullmäktige godkänner att Enköpings kommun förvärvar aktiebolag i 
form av lagerbolag (”NYAB2”).

5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB2 enligt 
bilaga 2.

6. Kommunfullmäktige godkänner samtliga avtal enligt nedan:

a) Köpeavtal mellan Ena Energi AB och NYAB som avser försäljning av 
fastigheterna Enköping Kryddgården 3:3, Kryddgården 5:26, Kryddgården 13:14 
enligt bilaga 3.

b) Aktieöverlåtelseavtal av NYAB mellan Ena Energi AB och Enköpings kommuns 
moderbolag AB (”EMAB”) enligt bilaga 3.

c) Avtal om anläggningsarrende och hyra mellan NYAB och Ena Energi AB enligt 
bilaga 3.

d) Aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) mellan Enköpings kommun 
moderbolag AB och Värmevärden AB som innebär en överenskommelse om 
försäljning av aktierna avseende Ena Energi AB enligt bilaga 3.
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e) Avtal om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av NYAB2 mellan 
Enköpings kommun, Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och 
Värmevärden AB enligt bilaga 3.

f) Distributionsnätsavtal mellan Enköpings kommun, NYAB och Ena Energi AB 
enligt bilaga 4.

7. ENA Energi AB:s styrelse, stämmoombud, lekmannarevisorer entledigas från 
och med tillträdesdagen, tidigast 2018-08-31, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

8. I samband med tillträdesdagen avslutas kommunens samtliga 
borgensåtaganden med anknytning till ENA Energi AB.

9. Kommunfullmäktige godkänner att, med verkan från tillträdesdagen, ska följande 
paragrafer i Ena Energi AB:s bolagsordning utgå i sin helhet: 4, 9, 13, 14 och 15. 
Dessutom ska andra och tredje stycket i paragraf 7 utgå.

Yrkanden
Helena Proos (S), Britta Dalved (V) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag.

Anders Wikman (NE), Jenny Gavelin (L) och Jan Petersson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Löthegård (C) yrkar att ärendet återremitteras med 
motiveringen: ”Processen för en eventuell försäljning av Ena Energi måste göras 
om så att alla partier kan delta och lägga synpunkter på val av köpare. Förslaget 
måste kortsiktigt och långsiktigt vara bra för Enköpings skattebetalare och skall 
vara förankrat i de största partierna från majoritet och opposition.”

Helena Proos (S) yrkar avslag på Kenneth Löthegårds (C) återremissyrkande.

Magnus Ahlkvist (V) yrkar i första hand bordläggning av ärendet och i andra hand 
avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut:

- Återremiss, som yrkats av Kenneth Löthegård (C)

- Bordläggning, som yrkats av Magnus Ahlkvist (V)

- Bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Anders Wikman (NE) med flera
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- Avslag på kommunstyrelsens förslag som yrkats av Helena Proos (S) med flera.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får 
ta ställning till yrkandet om återremiss. Om yrkandet om återremiss avslås får 
fullmäktige ta ställning till yrkandet om bordläggning. Om yrkandet om 
bordläggning avslås får fullmäktige ta ställning till punkt 1 i kommunstyrelsens 
förslag det vill säga om Ena Energi AB ska säljas till Värmevärden AB. Om 
fullmäktige bifaller punkt 1 i kommunstyrelsens förslag får fullmäktige slutligen ta 
ställning till punkt 2-9 i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner 
beslutsgången.

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till yrkandet om återremiss och finner att 
fullmäktige beslutat att avslå yrkandet. Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till 
yrkandet om bordläggning och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till punkt 1 i kommunstyrelsens förslag 
och finner att fullmäktige avslagit förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den 
som vill bifalla punkt 1 i kommunstyrelsens förslag, det vill säga sälja Ena Energi 
AB till Värmevärden AB röstar Ja. Den som vill avslå punkt 1 i kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Helena Proos (S) X

Sverre Ahlbom (S) X

Solweig Sundblad (S) X

Sven Jansson (S) X

Marié Karlström (S) X

Jesper Englundh (S) X

Rickard Sködestig (S) X

Matz Keijser (S) X

Maria Bakas (S) X

Susanne Brofall (S) X

Laila Berglind (S) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Marie Ekberg (S) X

Sabina Lindberg (S) X

Hans Lövling (S) X

Anders Wikman (NE) X

Anna Svensson (NE) X

Philip Wikman (NE) X

Björn Berg (NE) X

Johnny Karlsson (NE) X

Thomas Ekblom (NE) X

Fred Raghall (NE) X

Ingvar Magnusson X

Kenneth Hällbom (MP) X

Gunnel Bergman (MP) X

Magnus Ahlkvist (V) X

Britta Dalved (V) X

Ingvar Smedlund (M) X

Jan Petersson (M) X

Monica Avås (M) X

Mats Jacobsson (M) X

Bitte Myrsell (M) X

Johan Sundbäck (M) X

Peter Book (M) X

Yvonne Bromée (M) X

Mats Flodin (M) X

Tommy Myrsell (M) X

Kenneth Löthegård (C) X

Monica Hallgren (C) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Jan Fredriksson (C) X

Sören Sagström (C) X

Ulrika Ornbrant (C) X

Jenny Gavelin (L) X

Katarina Zeste (L) X

Lars Hammarström (SD) X

Lars Franzén (SD) X

Fredrik Johansson (SD) X

Kristina Einarsdotter (-) X

Sven Söderström (-) X

Jessika Roswall (M), 2:e vice ordförande X

Anneli Djurklou (S), 1:e vice ordförande X

Rolf Carlsson (S), ordförande X

SUMMA 23 24 4

Kommunfullmäktige har därmed avslagit kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
Ena Energi AB, för kännedom
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Paragraf 138 Ärendenummer KS2018/286

Avvikelse av borgensavgift för AB Enköpings 
Hyresbostäder

Beslut
Avvikelse av borgensavgift för nytt lån om 100 000 000 kronor för AB Enköpings 
Hyresbostäder. Borgensavgift för detta lån är 0,55 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att AB Enköpings Hyresbostäder upptog i mars 2018 ett nytt 
lån om 100 000 000 kronor med en kapitalbindning om 7 år. Valet av löptiden beror 
på att kapitalbindningen passade bolagets egen finanspolicy.

Kommunfullmäktige beslutade den 5:e mars 2018 (KS 2018/105) om 
borgensavgifter för respektive helägt bolag där lånets löptider är mellan 0-5 år och 
för AB Enköpings Hyresbostäder är borgensavgiften 0,45 procent. Vid löptider över 
5 år kommer beslut avseende nivån på borgensavgiften att fattas i varje enskilt fall.

Orsaken till begränsningen i borgensåtagandets löptid baserades på att 
affärsbankerna, dvs. andra banker än Kommuninvest, i dagsläget har svårigheter i 
att offerera lån med löptider över 5 år.

Förslaget om en borgensavgift med en löptid om 7 år är baserat på historiska 
offerter från affärsbanker samt jämförelser med andra kommuner. Genom en 
sammanvägning av dessa avgifter föreslås borgensavgiften, avseende AB 
Enköpings Hyresbostäders lån om 100 000 000 kronor, att uppgå till 0,55 procent.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Avvikelse av borgensavgift gällande nytt lån om 100 000 000 kronor för AB 
Enköpings Hyresbostäder. Förslag på borgensavgift för detta lån är 0,55 procent.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Avvikelse av borgensavgift gällande nytt lån om 100 000 000 kronor för AB 
Enköpings Hyresbostäder. Förslag på borgensavgift för detta lån är 0,55 procent.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 99 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avvikelse av borgensavgift gällande nytt lån om 100 000 000 kronor för AB 
Enköpings Hyresbostäder. Förslag på borgensavgift för detta lån är 0,55 procent.

Yrkanden
Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
AB Enköpings Hyresbostäder, för åtgärd
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Paragraf 139 Ärendenummer KS2017/743

Policy för lokalförsörjning

Beslut
1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar 
gälla från den 12 juni 2018.

2. ”Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning” beslutad den 27 oktober 
2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla den 12 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 4 maj 2018 arbetat fram ett förslag till ”Policy för 
lokalförsörjning”. Dokumentet ersätter nuvarande ”Styrdokument för 
lokalförsörjning och lokalanvändning”. Revidering och namnbyte sker med 
anledning av kommunstyrelsens beslut om Regler för styrdokument och översyn 
av kommunens fastighetsverksamhet.

Förslaget har skickats på nämndsremiss till miljö- och byggnadsnämnden, 
skolnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Svar har inkommit från alla 
nämnder utom miljö- och byggnadsnämnden. Den nytillsatta tjänsten som 
lokalstrateg har även deltagit i beredningen av ärendet.

Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt upplevelsenämnden har inget 
att tillägga eller invända till förslaget. Upplevelsenämnden anser att förslaget 
tydliggör rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna och hur vi 
fortsättningsvis ska organisera arbetet för att uppnå en effektiv lokalförsörjning i 
kommunen. Skolnämnden och utbildningsnämnden har inkommit med identiska 
remissvar.

Tekniska nämnden har ställt sig tveksamma till om rubriken ”Ansvar och roller” ska 
finnas med i en policy. Därutöver finns synpunkter kring formuleringar och 
strykningar.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att inkomna remissvar inte föranleder några 
större förändringar av policyn. Vissa omformuleringar och strykningar har skett 
enligt inkomna svar från tekniska nämnden. 
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Tekniska nämnden har ställt sig tveksam till om avsnittet ”Ansvar och roller” ska 
finnas med i en policy. Kommunledningskontoret bedömer att det är av stor vikt att 
avsnittet finns kvar. En policy för lokalförsörjning behöver beskriva de övergripande 
ansvaren där det bland annat framgår vem som har det yttersta ansvaret för 
kommunens lokalförsörjningsplan.

Kommunledningskontoret föreslår att avsnittet Mål för kommunens lokalförsörjning 
stryks. Motivet är att föregående rubrik ”Policyns syfte” tydliggör vad som ska 
uppnås. Hur det ska gå till och vilka konkreta mål som ska uppfyllas kommer 
beskrivas i underlydande styrdokument.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar 
gälla från den 12 juni 2018.

2. ”Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning” beslutad den 27 oktober 
2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla den 12 juni 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad 2018-05-03, antas och börjar gälla 
från 2018-06-12.

2. ”Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning” beslutad 2011-10-27, 
paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla 2018-06-12.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 97 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar 
gälla från den 12 juni 2018.

2. ”Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning” beslutad den 27 oktober 
2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla den 12 juni 2018.

Yrkanden
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Paragraf 140 Ärendenummer KS2018/100

Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings 
kommun

Beslut
Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att i arbetet med att utveckla kommunens inköpsprocess har 
det tagits fram ett förslag på Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings 
kommun.

För att kunna jobba systematiskt med inköp och upphandling behöver kommunen 
en policy som visar vägen. Policyn kommer under hösten 2018 att kompletteras 
med riktlinjer och regler för hur policyn ska följas så det blir enklare för kommunens 
verksamheter att göra rätt.

Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun gick ut på 
nämndremiss den 16 februari 2018, kommunledningskontoret ville ha in 
synpunkter senast 19 april 2018. Alla nämnder utom upplevelsenämnden och 
miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med svar.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret anser att nämndernas synpunkter har fått svar samt att 
dessa tagits med i det nya förslaget på Inköps- och upphandlingspolicy.

Efter sommaren kommer arbetet med riktlinjer vara en del av implementeringen av 
policyn.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 augusti 2018 paragraf 98 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas.

Yrkanden
Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Ansvarig handläggare, för åtgärd
Samtliga nämnder, för kännedom
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Paragraf 141 Ärendenummer KS2016/461

Beslut och uppdrag med anledning av 
demokratikommitténs rapport

Beslut
Kanaler för mellanvalsdemokrati - dialoger
1. Principer och riktlinjer för medborgardialog som underlättar ett systematiskt 
arbete och bland annat ger verktyg för att fånga upp barn och ungas synpunkter 
före beslut, tas fram av kommunstyrelsen senast juni 2019. Användande av sociala 
medier inkluderas.

2. Medborgardialog inkluderas av kommunstyrelsen som en metod för jämlika 
beslut i kommunens styrsystem och strategiska plan för jämlikhetsperspektiv 
senast januari 2019.

3. Den upplevda delaktigheten i kommunens råd utvärderas och rollen förtydligas 
av kommunstyrelsen senast juni 2019.

4. Användning av digitala dialogverktyg utreds av kommunstyrelsen i samband 
med utvärderingen av råden under senaste mandatperioden, senast oktober 2019.

Kanaler för mellanvalsdemokrati – medborgarförslag
5. En demokratiportal där ärendeprocessen och politikerrollen ingår, skapas på 
kommunens webbplats av kommunstyrelsen senast oktober 2019.

Politisk organisation och arbetssätt – allmänt
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda hopslagning av skolnämnd och 
utbildningsnämnd senast december 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 8 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i maj 2016 beslutade att tillsätta en 
demokratikommitté, som arbetade mellan den 1 augusti 2016 och den 30 
september. Den var parlamentariskt tillsatt.

Kommittén tog förslag till nyläge inom områdena:

- Politisk organisation – utvärdering och förslag på förändringar

- Dialog med medborgare – fortsatt utveckling och en modell för hantering av 
medborgarförslag
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- Skapa goda förutsättningar för att vara förtroendevald – utredning av faktorer 
förutom arvode

- Ung demokrati

I demokratikommitténs rapport beskrivs ett nuläge som visar att det finns mycket 
som fungerar bra i kommunens lokala demokrati och som är värt att värna. 
Samtidigt står kommunen inför utmaningar. Upplevelsen av pålitlighet och att 
kunna påverka politiska beslut hos kommuninvånarna kan bli högre. De invånare 
som använder kommunens kanaler för mellanvalsdemokrati representerar inte alla 
grupper i samhället. Den politiska organisationen beskrivs som trög.

Det finns några nyckelord som genomsyrar rapportens nyläge och det är: enkelhet, 
tydlighet, kommunikation och digitalisering. Det orden har gemensamt är att de på 
ett enklare och mer medvetet sätt kan bidra till en ökad delaktighet i verksamhet 
och beslut bland kommunens invånare. Nyckelorden kan också underlätta de 
förtroendevaldas uppdrag och organisationens arbetssätt.

Demokratikommitténs rapport skickades på nämndremiss hösten 2017. Tre 
nämnder har inget att tillägga eller invända, nämligen socialnämnden, 
upplevelsenämnden och valnämnden. Tekniska nämnden har inga invändningar, 
men anser att digitaliseringens möjligheter bör lyftas fram och göras tydligare.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom alla förslag i rapporten, med ett 
undantag: Nämnden vill att förslaget om att nämndplaner ska fastställas i 
kommunfullmäktige stryks och att planerna även i fortsättningen enbart anmäls i 
detta forum. (Kommunfullmäktige beslutade februari 2018 att fastställa 
nämndplaner för 2018.) Miljö- och byggnadsnämnden har samma synpunkt om 
nämndplanerna samt hänvisar till kommunallagen och nämndernas legitimitet.

Skolnämnden och utbildningsnämnden instämmer i förslagen om: digitala kanaler 
där barn och unga kan lämna förslag, medborgardialog, samverkan mellan skolor 
och politisk förvaltning, politikerluncher samt demokratibokslut.

Skolnämnden och utbildningsnämnden instämmer däremot inte i förslagen om 
skolval vid alla skolor samt att partier och civilsamhälle får tillträde till skolorna. 
Nämnderna menar att förslagen strider mot ny lagstiftning från 1 juli 2018, där 
rektor pekas ut som ansvarig för sådana beslut. De båda nämnderna instämmer 
inte heller i förslaget om att nämndplaner ska fastställas av kommunfullmäktige. 
Nämnderna anser här att ansvaret mellan kommunfullmäktige och nämnder kan 
regleras i varje nämnds reglemente. Den primära tiden för politiska möten är ett 
sista förslag som nämnderna inte instämmer i. I stället menar nämnderna att 
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kommunen, med stöd av kommunallagen, bör förlägga så mycket som möjligt av 
det politiska arbetet till dagtid.

Skolnämnden och utbildningsnämnden föreslår att upplevelsenämndens nya namn 
bör vara ”kultur- och fritidsnämnden”. Nämnderna anser också att den nämnd som 
kan bli resultatet av en sammanslagning av skolnämnden och utbildningsnämnden, 
ska heta ”utbildningsnämnden”.

Utbildningsnämnden påpekar att integrationsenheten behöver ett nytt uppdrag, en 
annan bemanning och en ny organisation, om arbetet med integration ska bli mer 
omfattande och kommunövergripande.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret har lämnat bedömningar på respektive förslag i 
ärendets bilaga ”Uppdragsförslag baserade på demokratikommitténs rapport”.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Kanaler för mellanvalsdemokrati - dialoger
1. Principer och riktlinjer för medborgardialog som underlättar ett systematiskt 
arbete och bland annat ger verktyg för att fånga upp barn och ungas synpunkter 
före beslut, tas fram av kommunstyrelsen senast juni 2019. Användande av sociala 
medier inkluderas.

2. Medborgardialog inkluderas av kommunstyrelsen som en metod för jämlika 
beslut i kommunens styrsystem och strategiska plan för jämlikhetsperspektiv 
senast januari 2019.

3. Den upplevda delaktigheten i kommunens råd utvärderas och rollen förtydligas 
av kommunstyrelsen senast juni 2019.

4. Användning av digitala dialogverktyg utreds av kommunstyrelsen i samband 
med utvärderingen av råden under senaste mandatperioden, senast oktober 2019.

5. Mätningen Demokratibarometern upprepas 2019 av kommunstyrelsen, följs upp 
under en workshop med förtroendevalda och resulterar i en handlingsplan oktober 
2019.

Kanaler för mellanvalsdemokrati – medborgarförslag
6. Processen för medborgarförslag effektiviseras av kommunstyrelsen genom en 
riktlinje och digital blankett senast oktober 2019.
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7. En demokratiportal där ärendeprocessen och politikerrollen ingår, skapas på 
kommunens webbplats av kommunstyrelsen senast oktober 2019.

8. Riktlinje för sociala medier kompletteras med kontakter med medborgare och 
involvering av politisk organisation av kommunstyrelsen vid kommande revidering.

Politisk organisation och arbetssätt – allmänt
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda hopslagning av skolnämnd och 
utbildningsnämnd senast december 2018.

10. Vid utvärdering av Jobbcentrum tas hänsyn till konsekvenser på politisk 
organisation.

11. Samordning av kommunens integrationsarbete utreds av kommunstyrelsen 
senast oktober 2019. Före utredningen sker en utvärdering av kommunens 
integrationsarbete.

Politisk organisation och arbetssätt – kommunfullmäktige
12. Kommunfullmäktige ska ta ökad hänsyn till barn och ungas perspektiv i sina 
beslut.

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla den teknik som utnyttjas under 
kommunfullmäktiges sammanträden senast oktober 2019. Hänsyn tas till att 
sammanträden sker i tillfälliga lokaler.

14. Ett demokratibokslut, som bör ingå i ett hållbarhetsbokslut, integreras av 
kommunstyrelsen i årsredovisningen senast mars 2020.

Förutsättningar förtroendevalda
15. Kommunstyrelsen ska erbjuda utbildning för förtroendevalda kontinuerligt från 
och med ny mandatperiod.

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till digitala möten senast 
oktober 2019.

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för heltidspolitiker att 
behålla politiska uppdrag vid föräldraledighet senast oktober 2019.

18. Riktlinje för partimöten i kommunens lokaler tas fram av kommunstyrelsen 
senast oktober 2019.

Ung demokrati
19. Kommunstyrelsen tar i samarbete med utbildningsnämnden fram en 
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handlingsplan för att sprida kunskap till barn och unga om hur kommunen fungerar 
och rättigheter att påverka senast oktober 2019.

20. Handlingsplan för ungas delaktighet tas fram av kommunstyrelsen i samarbete 
med berörda nämnder senast oktober 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kanaler för mellanvalsdemokrati - dialoger 1. Principer och riktlinjer för 
medborgardialog som underlättar ett systematiskt arbete och bland annat ger 
verktyg för att fånga upp barn och ungas synpunkter före beslut, tas fram av 
kommunstyrelsen senast juni 2019. Användande av sociala medier inkluderas.

2. Medborgardialog inkluderas av kommunstyrelsen som en metod för jämlika 
beslut i kommunens styrsystem och strategiska plan för jämlikhetsperspektiv 
senast januari 2019.

3. Den upplevda delaktigheten i kommunens råd utvärderas och rollen förtydligas 
av kommunstyrelsen senast juni 2019.

4. Användning av digitala dialogverktyg utreds av kommunstyrelsen i samband 
med utvärderingen av råden under senaste mandatperioden, senast oktober 2019.

5. Mätningen Demokratibarometern upprepas 2019 av kommunstyrelsen, följs upp 
under en workshop med förtroendevalda och resulterar i en handlingsplan oktober 
2019.

Kanaler för mellanvalsdemokrati – medborgarförslag 6. Processen för 
medborgarförslag effektiviseras av kommunstyrelsen genom en riktlinje och digital 
blankett senast oktober 2019.

7. En demokratiportal där ärendeprocessen och politikerrollen ingår, skapas på 
kommunens webbplats av kommunstyrelsen senast oktober 2019.

8. Riktlinje för sociala medier kompletteras med kontakter med medborgare och 
involvering av politisk organisation av kommunstyrelsen vid kommande revidering.

Politisk organisation och arbetssätt – allmänt 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att förbereda hopslagning av skolnämnd och utbildningsnämnd senast december 
2018.
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10. Vid utvärdering av Jobbcentrum tas hänsyn till konsekvenser på politisk 
organisation.

11. Samordning av kommunens integrationsarbete utreds av kommunstyrelsen 
senast oktober 2019. Före utredningen sker en utvärdering av kommunens 
integrationsarbete.

Politisk organisation och arbetssätt – kommunfullmäktige 12. 
Kommunfullmäktige ska ta ökad hänsyn till barn och ungas perspektiv i sina beslut.

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla den teknik som utnyttjas under 
kommunfullmäktiges sammanträden senast oktober 2019. Hänsyn tas till att 
sammanträden sker i tillfälliga lokaler.

14. Ett demokratibokslut, som bör ingå i ett hållbarhetsbokslut, integreras av 
kommunstyrelsen i årsredovisningen senast mars 2020.

Förutsättningar förtroendevalda 15. Kommunstyrelsen ska erbjuda utbildning för 
förtroendevalda kontinuerligt från och med ny mandatperiod.

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till digitala möten senast 
oktober 2019.

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för heltidspolitiker att 
behålla politiska uppdrag vid föräldraledighet senast oktober 2019.

18. Riktlinje för partimöten i kommunens lokaler tas fram av kommunstyrelsen 
senast oktober 2019.

Ung demokrati 19. Kommunstyrelsen tar i samarbete med utbildningsnämnden 
fram en handlingsplan för att sprida kunskap till barn och unga om hur kommunen 
fungerar och rättigheter att påverka senast oktober 2019.

20. Handlingsplan för ungas delaktighet tas fram av kommunstyrelsen i samarbete 
med berörda nämnder senast oktober 2019.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 114 och lämnat 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att 
demokratikommitténs förslagna åtgärder överlämnas till den nytillträdda 
kommunstyrelsen för fortsatt hantering och prioritering.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda hopslagning av skolnämnd och 
utbildningsnämnd senast december 2018.

Yrkanden
Anna Svensson (NE) och Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Mats Flodin (M) yrkar bifall till punkt 1, 2, 3, 4, 7 och 9 i kommunledningskontorets 
förslag.

Kenneth Hällbom (MP) instämmer i Mats Flodins (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 
förslag att bifalla punkt 9 i kommunledningskontorets förslag, som Anna Svensson 
(NE) med flera yrkat bifall till, och dels Mats Flodins (M) med fleras yrkande om att 
bifalla punk 1, 2, 3, 4, 7 och 9 i kommunledningskontorets förslag. Ordföranden 
föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får ta ställning till 
punkt 9 i kommunledningskontorets förslag och därefter till punkt 1, 2, 3, 4 och 7. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till punkt 9 i 
kommunledningskontorets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla förslaget. Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning till punkt 1, 2, 3, 
4 och 7.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla punkt 1 ,2 ,3, 4 och 7 i kommunledningskontorets förslag röstar Ja och 
den som vill avslå förslaget röstar Nej. Kommunfullmäktige godkänner 
beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Helena Proos (S) X

Sverre Ahlbom (S) X

Solweig Sundblad (S) X

Sven Jansson (S) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Marié Karlström (S) X

Jesper Englundh (S) X

Åsa Andersson (S) X

Matz Keijser (S) X

Maria Bakas (S) X

Susanne Brofall (S) X

Laila Berglind (S) X

Marie Ekberg (S) X

Sabina Lindberg (S) X

Hans Lövling (S) X

Anders Wikman (NE) X

Anna Svensson (NE) X

Philip Wikman (NE) X

Björn Berg (NE) X

Johnny Karlsson (NE) X

Thomas Ekblom (NE) X

Fred Raghall (NE) X

Ingvar Magnusson X

Kenneth Hällbom (MP) X

Gunnel Bergman (MP) X

Magnus Ahlkvist (V) X

Britta Dalved (V) X

Ingvar Smedlund (M) X

Jan Petersson (M) X

Monica Avås (M) X

Mats Jacobsson (M) X

Bitte Myrsell (M) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Johan Sundbäck (M) X

Peter Book (M) X

Yvonne Bromée (M) X

Mats Flodin (M) X

Tommy Myrsell (M) X

Kenneth Löthegård (C) X

Monica Hallgren (C) X

Jan Fredriksson (C) X

Sören Sagström (C) X

Ulrika Ornbrant (C) X

Jenny Gavelin (L) X

Katarina Zeste (L) X

Lars Hammarström (SD) X

Lars Franzén (SD) X

Fredrik Johansson (SD) X

Kristina Einarsdotter (-) X

Sven Söderström (-) X

Jessika Roswall (M), 2:e vice ordförande X

Anneli Djurklou (S), 1:e vice ordförande X

Rolf Carlsson (S), ordförande X

SUMMA 27 24

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla punkt 1, 2, 3, 4 och 7 i 
kommunledningskontorets förslag.

__________

Kopia till:
Kommunledningskontoret, för åtgärd
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Paragraf 142 Ärendenummer KS2018/309

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente

Beslut
1. Det reviderade reglementet för miljö- och byggnadsnämnden antas (förslag 
daterat den 23 april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från beslutsdatum och tidigare reglemente ska 
upphävas från och med samma dag.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att miljö- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden samt att reglementet ska 
gälla från beslutsdatum och därmed upphäva tidigare reglementen.

De revideringar som föreslås är att ge miljö-och byggnadsnämnden ansvar för 
kommunens tillsynsansvar enligt tobakslagen, i de delar som inte omfattas av 
socialnämndens ansvar. Bakgrunden till revideringen är att länsstyrelsen vid tillsyn 
konstaterat – och kritiserat – kommunen för att inte i tillräcklig omfattning ta sitt 
ansvar för tillsyn enligt tobakslagen. Socialförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen har därefter fört diskussioner om ansvarsfördelningen, vilka 
resulterat i att socialnämnden bör ta fortsatt ansvar för registrering av 
anmälningspliktiga tobaksförsäljare och tillsyn av försäljningsställen enligt 
tobakslagen. På de serveringsställen där socialnämnden utövar tillsyn enligt 
alkohollagen, bör socialnämnden även ansvara för tillsyn av rökfria miljöer enligt 
tobakslagen.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ansvara för kommunens övriga skyldigheter 
enligt tobakslagen.

Därutöver föreslås en justering av reglementet i förhållande till att 
personuppgiftslagen upphör och dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret har inget att invända emot att miljö- och 
byggnadsnämnden åläggs ansvar för kommunens uppgifter enligt tobakslagen, i 
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den omfattning som inte åligger socialnämnden. På motsvarande vis som 
socialnämnden i sitt reglemente har hänvisat till miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente föreslår dock kommunledningskontoret att det i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente görs samma förtydligande.

Förslaget från miljö- och byggnadsnämnden lyder i avsnitt 1: ”Härutöver ansvarar 
miljö- och byggnadsnämnden för tillsyn, information, rådgivning, prövning och 
övriga uppgifter som framgår av i huvudsak följande lagar med tillhörande 
förordningar och föreskrifter:

- Tobakslagen”

Kommunledningskontoret föreslår att det efter ”Tobakslagen” görs följande tillägg;

”Tobakslagen - avseende de delar som inte socialnämnden har ansvar för, enligt 
dess reglemente.”

I socialnämndens reglemente finns exakt angivet vilka ansvarsområden enligt 
tobakslagen som åligger socialnämnden. Att i miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente skriva på ett mer övergripande och generellt vis, och samtidigt hänvisa 
till socialnämndens reglemente syftar till att säkerställa för att ingen kommunal 
uppgift, vare sig nuvarande eller framtida, enligt tobakslagen blir utan en ansvarig 
nämnd.

Miljö- och byggnadsnämnden har i avsnitt 10 skrivit; ”Miljö- och byggnadsnämnden 
är personuppgiftsansvarig utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen 
(GDPR) av personuppgifter som sker i miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.”

Kommunledningskontoret föreslår att avsnittet formuleras enligt följande: ”Miljö- 
och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter utifrån 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen” för att undvika den engelskspråkiga 
förkortningen.

Kommunledningskontoret har inte i övrigt någon synpunkt på reglementet, förutom 
att det förutsätts att miljö- och byggnadsförvaltningen före den 1 oktober 2018 
säkerställer att reglementet skrivs i den mall som beslutats av kommunstyrelsen i 
Regler för styrdokument (KS 2016/638).

Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden enligt lämnat förslag (daterat den 20 april 2018) samt att 
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besluta att reglementet ska gälla från beslutsdagen och därmed upphäva tidigare 
reglemente.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Det reviderade reglementet för miljö- och byggnadsnämnden antas (förslag 
daterat den 23 april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från beslutsdatum och tidigare reglemente ska 
upphävas från och med samma dag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Anta reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (förslag daterat den 
23 april 2018).
 
2. Reviderat reglemente ska gälla från beslutsdatum och tidigare reglemente ska 
upphävas från och med samma dag.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 105 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det reviderade reglementet för miljö- och byggnadsnämnden antas (förslag 
daterat den 23 april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från beslutsdatum och tidigare reglemente ska 
upphävas från och med samma dag.

__________

Kopia till:
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2018/310

Revidering av socialnämndens reglemente

Beslut
1. Det reviderade reglementet för socialnämnden antas (förslag daterat den 23 
april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 
reglemente ska upphävas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att socialnämnden har den 23 april 2018 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.

Socialnämnden har i sitt beslut uppgett att revideringarna innebär att nämndens 
ansvar för tillsyn enligt tobakslagen förtydligas, att dokumentet får korrekta 
laghänvisningar i förhållande till den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 
2018 samt att dokumentet bör revideras så att den, liksom andra nämnder i 
kommuner, följer den mall för reglementen som kommunstyrelsen tog fram år 2016. 
Anpassningen till den nya mallen innebär att socialnämndens reglemente får flera 
avsnitt och på så sätt blir mer komplett. Innehållsmässigt föreslås följande tillägg 
som saknas i nuvarande reglemente:

- Avsnitt 3 tillkommer, Yttranden
- Avsnitt 4 tillkommer, Kungörelse och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
- Avsnitt 5 tillkommer, Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
kommunstyrelsen
- Avsnitt 6 tillkommer, Organisation inom verksamhetsområde
- Avsnitt 11 tillkommer, Arkiv
- Avsnitt 13 tillkommer, Medborgarförslag
- Avsnitt 17 tillkommer, Ordförande

Slutligen föreslås avsnittet om nämndens personuppgiftsansvar justeras så att den 
enbart hänvisar till det nya regelverk om personuppgifter som träder i kraft den 25 
maj 2018, och därmed upphäver nu gällande personuppgiftslag.
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Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret ser mycket positivt på att socialnämndens reglemente 
revideras så att dess ansvar enligt tobakslagen förtydligas, särskilt i förhållande till 
miljö- och byggnadsnämndens ansvar – samt att även socialnämndens reglemente 
till innehåll och utseende anpassas till den mall som tagits fram år 2016. Att alla 
nämnder har enhetliga reglementen underlättar för alla som behöver hitta i, läsa 
eller på annat sätt tillämpa ett nämndreglemente i kommunen.

Avseende avsnittet om personuppgifter har socialnämnden föreslagit följande 
lydelse: ”Socialnämnden är personuppgiftsansvarig utifrån bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning.” 
Kommunledningskontoret föreslår att den engelskspråkiga förkortningen GDPR 
stryks.

Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden, enligt 
det förslag som daterats den 23 april 2018.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Det reviderade reglementet för socialnämnden antas (förslag daterat den 23 
april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 
reglemente ska upphävas från och med beslutsdatum.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Anta reviderat reglemente för socialnämnden (förslag daterat den 23 april 
2018). 
 
2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 
reglemente ska upphävas från och med beslutsdatum.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 106 och lämnat 
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det reviderade reglementet för socialnämnden antas (förslag daterat den 23 
april 2018).

2. Reviderat reglemente ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare 
reglemente ska upphävas från och med beslutsdatum.

__________

Kopia till:
Socialnämnden, för åtgärd
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Paragraf 144 Ärendenummer KS2018/312

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden daterat den 4 april 2018. 

2. Reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 
beslutade den 7 maj 2013, upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden har den 19 april 2018 
paragraf 67 överlämnat förslag till reviderat reglemente. Av nämndens protokoll 
framgår att de förändringar som gjorts i reglementet i huvudsak är anpassningar 
utifrån den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 och den nya 
dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. I övrigt har 
reglementet setts över rent språkligt och dispositionsmässigt.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret har bistått vård- och omsorgsförvaltningen i översynen 
av reglementet och delar nämndens bedömning och föreslår att reglementet antas.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden daterat den 4 april 2018.

2. Reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 
beslutade den 7 maj 2013, upphör därmed att gälla.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden daterat den 4 april 2018. 

2. Reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 
beslutade den 7 maj 2013, upphör därmed att gälla.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 104 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden daterat den 4 april 2018. 

2. Reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och tidigare version, 
beslutade den 7 maj 2013, upphör därmed att gälla.

__________

Kopia till:
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd
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Paragraf 145 Ärendenummer KS2018/314

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 23 april 2018 antas. 

2. Arbetsordningen gäller från beslutsdatum och ersätter tidigare arbetsordning 
beslutad den 16 maj 2016 paragraf 99.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktiges presidium och sekretariat har tagit 
fram ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. De revideringar 
som gjorts i dokumentet är framför allt anpassningar till nya kommunallagen och 
språkliga justeringar. Översynen av arbetsordningen är också en del av det 
uppdrag som kommunstyrelsen gett till kommundirektören att till den 1 oktober 
2018 se över och revidera samtliga styrdokument i kommunen. Med anledning av 
detta har arbetsordningen lagts in i den nya mallen som överensstämmer med den 
grafiska profilen.

Syftet med översynen har också varit att förbereda inför ny mandatperiod och att 
det ska finnas en aktuell arbetsordning på plats när nya kommunfullmäktige 
tillträder den 15 oktober 2018.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar fullmäktiges presidiums bedömning och föreslår att 
arbetsordningen antas.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 23 april 2018 antas. 

2. Arbetsordningen gäller från beslutsdatum och ersätter tidigare arbetsordning 
beslutad den 16 maj 2016 paragraf 99.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 23 april 2018 antas. 
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2. Arbetsordningen gäller från beslutsdatum och ersätter tidigare arbetsordning 
beslutad den 16 maj 2016 paragraf 99.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 107 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 23 april 2018 antas. 

2. Arbetsordningen gäller från beslutsdatum och ersätter tidigare arbetsordning 
beslutad den 16 maj 2016 paragraf 99.

__________

Kopia till:
Ansvarig handläggare, för åtgärd
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2016/215

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskningar 
avseende intern kontroll genomförda 2011-2014

Beslut
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC 
genomfört en uppföljning av tidigare granskningar gjorda under åren 2011-2014. 
Syftet för granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den interna kontrollen utifrån tidigare 
identifierade brister.

En genomgång av åtgärderna visar att flera av de förbättringsområden som 2016 
var pågående nu bedöms vara genomförda.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att de åtgärder som har genomförts för att 
motsvara de brister som har identifierats och de rekommendationer som revisionen 
har noterat har lett till förbättringar. Det i sin tur gör att vår interna kontroll har 
utvecklats. Det är endast några fåtal områden där förbättringsarbete återstår, i de 
fallen finns dock en plan för när åtgärder ska ske.

När det gäller dokumentation av att kontroller för löneutbetalningar bedömer 
kommunledningskontoret att kraven idag inte är möjliga att uppfylla. För att 
cheferna ska kunna ta sitt ansvar och för att för att få till en systematik på ett enkelt 
sätt som inte ökar administrationen ska systemstödet utvecklas.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 96 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns.

Yrkanden
Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
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Paragraf 147 Ärendenummer KS2017/660

Svar på motion - Märkning av luncher gjord på svenska 
råvaror

Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Kenneth Löthegård (C), Monica Hallgren (C), Jan Fredriksson (C), Sören Sagström 
(C) och Ulrika Ornbrant (C) reserverar sig mot att motionen inte bifalls.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Av skrivelsen framgår att Ulrika Ornbrant (C), Kenneth Löthegård (C), Monica 
Hallgren (C), Jan Fredriksson (C) och Mats Lundqvist (C) den 13 november 2018 
har väckt en motion om märkning av luncher gjord på svenska råvaror. I motionen 
yrkar motionärerna att skolor tydligt ska märka upp det lunchalternativ som är 
tillagat av svenska råvaror.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden som den 15 mars 2018 paragraf 22 
har föreslagit att motionen ska avslås. Av nämndens protokoll framgår 
att ”måltidsservice har valt att presentera maträtterna på menytavla i våra 
skolrestauranger och i skolmatsappen. Det finns ingen särskild märkning av 
maträtter som är vegetariska eller fläskfria. Menytavlan berättar till exempel att det 
serveras lasagne med rotfrukter och tomat eller pasta med skinksås. För att 
förtydliga innehållet används symboler i serveringsdisken vid behov, till exempel en 
grönsak, kyckling, ko, gris eller fisk. Beroende på åldersgrupp och språkförståelse 
har man valt att lösa detta på olika sätt i våra skolor.

Inom måltidsverksamheten finns en skyldighet enligt märkningslagstiftningen att 
tala om vilka allergener som förekommer i de olika maträtterna som serveras. Varje 
komponent av en måltid redovisas varje dag. Det är ett viktigt och tidskrävande 
arbete att leva upp till märkningslagstiftningen. Vi prioriterar säkerheten för våra 
kunder med allergier i första hand. Att märka upp måltider utöver kraven i 
märkningslagstiftningen gör vi i den mån köken har resurser och kapacitet för det.”

Vidare framgår av nämndens protokoll att nämnden ”tolkar motionen som att man 
vill kunna få svar på om kött, chark eller fågel har svenskt ursprung. Det är rimligt 
att få veta och det klarar vi av att besvara vid förfrågan.
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Om man i motionen menar att det handlar om hela måltiden på tallriken och hur 
stor del som består av svenska råvaror så klarar vi inte att ha den kontrollen med 
våra befintliga resurser. Exempelvis kan en portion köttfärssås och spaghetti vara 
så att köttfärsen är svensk, tomatkross importerad, durumvete till pasta importerad, 
grönsaker är blandat ursprung. Det är inte görligt att räkna ut andelen svenska 
råvaror för varje måltid.

Vi ser gärna att våra elever får möjlighet att utvecklas till medvetna konsumenter 
och besvarar alltid frågor om ursprung av kött, chark och fågel eller frågor om 
allergier, vegetariskt och fläskfritt alternativ. Vi informerar alltid i den utsträckning 
som resurserna tillåter och som passar den målgrupp som den vänder sig till.”

Mot bakgrund av detta föreslår nämnden att motionen avslås eftersom ett krav på 
märkning inte kan efterlevas med nuvarande resurser.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning och föreslår att 
motionen avslås.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 22 maj 2018 paragraf 109 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen och dels Ulrika Ornbrants (C) yrkande att bifalla 
motionen. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen 
ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.

__________

Kopia till:
Tekniska nämnden, för kännedom
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Paragraf 148 Ärendenummer KS2018/407

Motion - Hela Enköping ska leva

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Gunnel Bergman (MP) har den 29 maj 2018 inkommit med en motion. I motionen 
yrkar hon att en strategi tas fram för att öka bostadsbyggandet i kommunens norra 
delar och därmed också underlaget för service där, samtidigt som vi kan få en 
måttligare exploatering i mälarnära lägen. Vidare yrkar hon att personalresurser 
tillförs eller avdelas för en funktion som landsbygdsutvecklare/-strateg/-samordnare.

__________

Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd
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Paragraf 149 Ärendenummer KS2018/427

Motion - Bygg ”lagom” stora förskolor

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Kenneth Hällbom (MP) har den 4 juni 2018 inkommit med en motion. I motionen 
yrkar han att riktlinjer utarbetas för Enköpings kommun med riktvärden för antal 
barn per förskola. Vidare yrkar han att skolnämnden och tekniska nämnden 
ska besluta om riktvärdet: ”att förskolor i Enköping inte ska uppföras med fler än 
100 platser för förskolebarn, detta  för att inte försämra de pedagogiska, sociala 
och verksamhetsmässiga möjligheterna. Risken för just detta är eljest uppenbar”.

__________

Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd



Protokoll 59 (62)

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 150 Ärendenummer KS2018/436

Interpellation angående simkunnighet

Beslut
Interpellationen får ställas.

Beskrivning av ärendet
Jenny Gavelin (L) har den 6 juni 2018 inkommit med en interpellation om 
simkunnighet ställd till skolnämndens ordförande Sven Jansson (S).

__________



Protokoll 60 (62)

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 151

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
- Upplevelsenämndens beslut från den 22 mars 2018 paragraf 30, 
Medborgarförslag – Gånstaspåret 46:e bästa?, KS2017/544

- Kommunstyrelsens beslut från den 24 april 2018 paragraf 91, Medborgarförslag 
om ENA Energi AB, KS2017/778

- Kommunstyrelsens beslut från den 24 april 2018 paragraf 93, Medborgarförslag -
  En stiliserad grafisk bild arbetas fram som en logotyp med texten ”Enköping - 
Sveriges närmaste stad” som har kvaliter för små klistermärken som till stora 
vägskyltar vid infarter, KS2018/112

- Upplevelsenämndens beslut från den 26 april 2018 paragraf 39, 
Medborgarförslag om skidspår och isbana i vattenparken, KS2017/756

- Upplevelsenämndens beslut från den 26 april 2018 paragraf 39, 
Medborgarförslag – Skidpark runt vattenparken på Korsängen, KS2018/108

- Tekniska nämndens beslut från den 17 maj 2018 paragraf 46, Medborgarförslag 
– Trafik- och fartdämpandeåtgärder på Idrottsvägen i centrala Örsundsbro, 
KS2018/33

- Tekniska nämndens beslut från den 17 maj 2018 paragraf 47, Medborgarförslag 
– Söndagsmarknad på torget, KS2018/92

__________



Protokoll 61 (62)

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 152 Ärendenummer KS2014/450

Valärenden

Beslut
 

1. Nedanstående avsägelser godkänns:

Margareta S:t Cyrs (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden från och med 15 juni 2018. 

Samuel Liljestrands (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
upplevelsenämnden. 

Viveca Räims (M) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Tommy Myrsells (M) avsägelse av uppdraget som nämndeman i tingsrätten

2. Till nedanstående uppdrag väljs:

Utbildningsnämnden, till och med 31 december 2018

Ledamot Lars Hammarström (SD)

efter vakant (SD)

Ersättare Madelene Hellström (M), från och med 15 juni 2018

efter Margareta S:t Cyr (M)

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2018

Ersättare Krister Larsson (M)

efter Samuel Liljestrand (M)

Socialnämnden, till och med 31 december 2018

Ersättare vakant (M)

efter Viveca Räim (M)



Protokoll 62 (62)

Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Nämndeman i tingsrätten, till och med 31 december 2019

Vakant efter Tommy Myrsell (M)

Beskrivning av ärendet
Margareta S:t Cyr (M) har den 9 juni 2018 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Samuel Liljestrand (M) har den 11 juni 2018 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i upplevelsenämnden.

Viveca Räim (M) har den 11 juni 2018 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i socialnämnden.

Tommy Myrsell (M) har den 11 juni 2018 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som nämndeman i tingsrätten.

Sverigedemokraterna har nominerat till fyllnadsval för den vakanta platsen i 
utbildningsnämnden.

__________

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


	Upprop och val av protokolljusterare
	Beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut

	Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut

	Medborgarförslag - Ny metod minskar kajflockarna snabbt
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Låt medborgarna i kommunen säga sin mening om försäljningen av Ena Energi
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Svar på interpellation - Lärarna på Westerlundska gymnasiet
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
	Beslut
	Jäv
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Ansvarsfrihet för VafabMiljö kommunalförbund
	Beslut
	Jäv
	Beskrivning av ärendet

	Försäljning av Ena Energi AB, bildande av bolag, friköpande av Ena Energi AB:s mark i hamnen, samt därtill hörande avtal
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	Avvikelse av borgensavgift för AB Enköpings Hyresbostäder
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden

	Policy för lokalförsörjning
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden

	Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden

	Beslut och uppdrag med anledning av demokratikommitténs rapport
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Revidering av socialnämndens reglemente
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Arbetsordning för kommunfullmäktige
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskningar avseende intern kontroll genomförda 2011-2014
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden

	Svar på motion - Märkning av luncher gjord på svenska råvaror
	Beslut
	Reservationer
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden
	Beslutsgång

	Motion - Hela Enköping ska leva
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Motion - Bygg ”lagom” stora förskolor
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Interpellation angående simkunnighet
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Anmälan av nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag
	Beskrivning av ärendet

	Valärenden
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


