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Paragraf 58  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  
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Paragraf 59  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av två övriga frågor från Anders Wikman 
(NE) som besvarar under § 69. 

__________  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2022/127 

Arena för hållbar utveckling 

Sammanfattning 
Arena för hållbart växande Enköping är en fördjupande del på kommunstyrelsens 
arbetsutskott där förvaltningen tillsammans med politiken diskuterar olika 
sakfrågor. Temat för detta tillfälle var strategisk ekonomisk ekonomistyrning - LEP.  

__________  
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Sammanfattning 
Informationsärenden  

· Tillförordnad kommundirektör Hannu Högberg informerar kring status i och 
med hans nya roll som tillförordnad kommundirektör.  

· Trygghets- och säkerhetschef informerar om nuvarande säkerhetsläge 
med anledning av Ukraina, främst kring boenden som kommunen 
upprätthåller för flyktingar, där direktiv från Migrationsverket saknas. 

Ärendedragningar 

· Ekonomichef Daniel Nilsson föredrar ärendet årsredovisning för Enköpings 
kommun 2021.  

· Controller Sonja Danielsson föredrar ärendet ombudgetering av 
investeringar år 2021. 

· Kvalitetsstrateg Anneli Högsund föredrar ärendet uppföljning av 
nämndernas interna kontrollplaner för 2021.  

· Beredskapsstrateg Marika Swedenhammar föredrar ärendet 
ambitionsnivån för Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning.  

· Kommunarkivarie Micael Mjöbäck föredrar ärendet föreskrifter och riktlinjer 
för hantering av arkiv i Enköpings kommun.  

__________  
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2022/132 

Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning för Enköpings kommun 2021 
fastställs.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att årsredovisning för 
Enköpings kommun 2021 godkänns.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Inför kommunstyrelsens sammanträde ska vård- och omsorgsnämnden läggas till i 
tabellen sjukfrånvaron % på sida 38 samt tillägg av en beskrivning av de beslut om 
avskrivning och bokslutsdisposition som Enköpings moderbolag AB beslutat om. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det 
politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen 
(2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter 
godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet.  

Resultatet för kommunkoncernen och kommunen 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 
Enköpings kommun år 2020. Kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings 
kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet 
räddningstjänsten Enköping-Håbo, redovisade ett positivt resultat på 157 miljoner 
kronor (174 miljoner kronor) varav exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar står för 41 miljoner kronor. 

Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgick till 100 miljoner kronor (97 miljoner kronor) vilket motsvarar 3,5 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 60 
mnkr eller 2,1 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 
2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad skatteprognos. Det 
positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än planerat gör att 
kommunens tre finansiella mål för 2021 uppnåddes.  
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Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 902 miljoner kronor 
(3 588 miljoner kronor) vilket motsvarar 82 000 kronor (78 000 kronor) per 
invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder (EHB) och Enköpings kommun som 
har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279 
miljoner kronor eller 49 procent. 

Samhällsekonomi och befolkning 
Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är åter igen stor med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina och vinterns höga energipriser. Beroende på hur 
konflikten utvecklas kan den svenska ekonomin påverkas märkbart. Kommunens 
skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. Under 
2021 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med hela 4,8 procent 
(kalenderkorrigerat) jämfört med 2020. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
bedömer i sin senaste prognos att BNP fortsätter att öka med 3,6 procent 2022 
som en följd av minskade restriktioner och ökad efterfrågan särskilt inom 
tjänstesektorn. För åren 2023–2025 bedöms BNP mattas av till mellan 1,4–1,8 
procent per år. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och var 2021 den fjärde 
snabbast växande kommunen i Sverige. Befolkningen ökade med 1 249 personer 
eller 2,7 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Lagstiftningen har ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god 
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i 
förvaltningsberättelsen. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och 
bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de 
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån 
ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är 
på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 55 procent 
vara på rätt väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 15 procent 
bedöms inte vara på rätt väg. 
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Två av fyra medarbetarmål har haft en positiv utveckling under året. Ett av målen 
redovisar oförändrat resultat medans ett av målen har försämrats jämfört med 
föregående år. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron 
har förbättrats något, målet om chefers upplevelse att de ges förutsättningar att 
lyckas i sitt uppdrag är oförändrat och den externa personalomsättningen har 
försämrats något under året.  

Det är troligt att pandemin haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen under 2021 
och i takt med att pandemin klingar av förväntas förutsättningarna för att nå målen 
öka. Den samlade bedömningen är därför att de fyra medarbetarmålen är möjliga 
att nå 2023 om nuvarande tendens fortsätter och rätt prioriteringar görs.  

Den samlade bedömningen för 2021 är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 
medarbetarmålen. 

Resultatutjämningsreserv 
Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt 
30,4 miljoner kronor från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven 
2021 och förslaget är att inga medel reserveras för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-22 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 
Finansrapport Enköpings kommunkoncern 
 
__________ 
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Paragraf 63 Ärendenummer KS2022/276 

Vatten- och avloppsverksamhetens överskott 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att föra vatten- och avloppsverksamhetens överskott i 
rörelsen på 0,1 miljoner kronor till balanserat resultat vilket påverkar det egna 
kapitalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att se om beslutet ska fattas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige inför kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har i samband med sitt bokslut för 2021 även lämnat förslag att 
överföra överskottet inom vatten- och avloppsverksamheten på 0,1 miljoner kronor 
till eget kapital i balansräkningen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Årsredovisning Tekniska nämnden 2021, sida 9-13 
 
__________ 
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2022/103 

Ombudgeteringen av investeringar år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att för budget 2022 besluta om 
ombudgetering med 157,96 miljoner kronor och justering med -194,50 miljoner 
kronor för skattefinansierade investeringar och en ombudgetering med 9,18 
miljoner kronor och en justering med -31 miljoner kronor för taxefinansierade 
investeringar. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade regler för investeringar ska ombudgetering 
(överföring) av investeringsutgifter till nästkommande år beredas i samband med 
årsbokslut. Kommunledningsförvaltningen bereder och sammanställer nämndernas 
förslag till ombudgeteringar. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i 
samband med kommunens bokslut och årsredovisning.  

Investeringsprojekt följer inte kalenderår utan sträcker sig över årsskiften med 
förskjutningar över tid på grund av olika orsaker. Därför behöver ombudgetering 
göras för att uppnå en tydlig uppföljning av projektets totala budget och utfall. 
Huvudprincipen för ombudgetering är att pågående projekt ombudgeteras så att de 
kan fortsätta efter årsskiftet. I samband med ombudgetering lämnar tekniska 
nämnden även en utgiftsprognos för pågående fastighetsprojekt för att uppnå en 
bättre likviditetsplanering över åren. Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen är 
en omfördelning mellan åren av investeringsprojektens budget och påverkar inte 
projektens ursprungliga budget. 

Utfallet 2021 för de totala investeringsutgifterna för den skattefinansierade 
verksamheten är 359 miljoner kronor och budgeten uppgick till 609 miljoner kronor. 
Av den totala avvikelsen med 249 miljoner kronor föreslås totalt att 192,77 miljoner 
kronor ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen till 2022 är 157,96 
miljoner kronor. Från budget 2022 föreslås att 194,5 miljoner kronor omfördelas till 
kommande år.  

Av den taxefinansierade verksamheten avvikelse på 157,74 miljoner kronor önskas 
78,26 miljoner kronor att ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen 
till 2022 är 9,18 miljoner kronor. Från budget 2022 justeras -31 miljoner kronor till 
kommande år. 
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Nettojusteringen för budget 2022 blir -58,36 miljoner kronor. 

Ombudgetering enskilda projekt 
Investeringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har 
totalt sett den största ombudgeteringsposten med 87,77 miljoner kronor från 2021 
till 2022. Samtidigt minskas utgiften för 2022 med 118 miljoner kronor genom en 
likviditetsjustering. Ombudgeteringen avser framförallt ett nytt gymnasium, 
grundskola Västerleden samt förskolorna Ripan, Skolsta och Örsundsbro.  

Ombudgetering av projekt inom upplevelsenämndens verksamheter från 2021 till 
2022 är totalt på 10,20 miljoner kronor och avser driftlokaler Kaptensgatan, C-
paviljong Enavallen samt Kulturskola/Tingshus. 

Kulturhus Joar är den enskilt största ombudgeteringsposten där totalt 91,4 miljoner 
kronor omfördelas från 2021 och 2022 till kommande år. 

Ombudgetering samlingsposter 
Tekniska nämnden begär en ombudgetering med 15 miljoner kronor för 
samlingsposten planerat underhåll där flera projekt är framflyttade på grund av 
resursbrist och försenade utredningar. 

Av samlingsposten gata/parks totala avvikelse med 52,49 miljoner kronor begär 
tekniska nämnden en ombudgetering med 26,66 miljoner kronor. 
Ombudgeteringen avser pågående investeringsprojekt i nytt linjenät Region 
Uppsala och korsning Stockholmsvägen – Österleden samt samlingsposter för 
gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser. Parkverksamhetens ombudgetering 
avser ett flertal poster där nyinvestering belysning är den största. Se tabell nedan. 

Ombudgetering taxefinansierad verksamhet 
Den taxefinansierade verksamheten VA har en total avvikelse på 157,74 miljoner 
kronor. Tekniska nämnden begär en ombudgetering från 2021 till 2022 på 9,18 
miljoner kronor samt likviditetsjustering 2022 med -31 miljoner kronor för ett nytt 
avloppsreningsverk och uranreduktion Vånsjöbro. 

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunfullmäktiges regler för 
ombudgetering följs. Ombudgetering för samlingsposter ska enligt reglerna endast 
i undantagsfall ombudgeteras. Kommunledningsförvaltningen har i bedömningen 
av samlingsposterna planerat underhåll och gata/park tagit hänsyn till 
verksamheternas personella resursbrist, pandemins påverkan och pågående 
upphandlingsprocesser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 10 
Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 6 
 
__________ 
 
  



Protokoll  15 (21) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-29  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 65 Ärendenummer KS2022/121 

Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 
2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2021 
till handlingarna. 

Sammanfattning 
En väl fungerade intern kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att 
undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten 
stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa i ögonen bedrivs effektivt 
och säkert. 

Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska 
kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.  

Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna 
styrningen för kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund. Nämnderna ska 
två gånger per år rapportera en analys av resultatet och förbättringsförslag samt 
eventuell åtgärdsplan utifrån uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen.  

Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas 
rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll 
samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder. 

Kommunstyrelsen ska hålla sig underrättad om hur den interna styrningen och 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och kommunalförbunden.  

Varje nämnd har beslutat om en plan för sin interna kontroll samt följt upp den 
under året. I samband med årsredovisningen har nämnderna rapporterat sin 
uppföljning till kommunstyrelsen. En rapport har därefter tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen där varje nämnds uppföljning finns samlad. 

Genomgången av uppföljningarna för 2021 visar på att samtliga av kommunens 
nämnder arbetat med sin internkontroll under året. Uppföljningen visar 
att nämnderna har genomfört sina kontroller och vidtagit åtgärder. Vid 2021 års slut 
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har dock inte vissa åtgärder genomförts fullt ut och kontrollen 
kommer därmed även finnas kvar i 2022 års internkontrollplan. 

Uppföljningen visar även att kommunens samlade system för internkontroll 
behöver utvecklas. Det finns behov av att strukturera upp och likforma planeringen 
och uppföljningen hos de olika nämnderna, något som idag varierar stort. Under 
2022 kommer en gemensam plattform för planering och uppföljning tas fram i 
kommunens verksamhetssystem Stratsys med tillhörande tillämpningsanvisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 
Rapport: Kommunens samlade internkontroll 2021 
 
__________  
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Paragraf 66 Ärendenummer KS2022/169 

Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rättelse av Miljö- och 
byggnadsnämndens nuvarande ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” som används 
för Enköping kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. Rättelsen 
omfattar tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Den nya taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade under 2021 beslut om att sänka avgiften för 
idrottslokaler från och med 2022.  

Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat att taxan och den korrekta 
formuleringen för idrottslokalerna saknades i taxebilaga 3 vid kommunfullmäktiges 
beslut om taxor och avgifter § 89, 2021-06-14 (KS2021/192).  

För att kunna följa nämndens avsedda beslut och fortsatt debitera för tillsynen av 
idrottslokaler behöver ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” rättas. Rättelsen omfattar 
tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-09, § 6 
Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
 
__________ 
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Paragraf 67 Ärendenummer KS2022/241 

Ambitionsnivån för Enköpings kommuns 
dricksvattenförsörjning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta utredningens förslag på ambitionsnivå för dricksvattenförsörjning. 
2. ge samtliga nämnder i uppdrag att arbeta för att uppfylla ambitionsnivån. 

Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med tekniska nämnden ta fram en ambitionsnivå för en 
nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna kunder som det bredare 
geografiska områdesansvaret” (KS2021/8). Rapporten som bifogas detta ärende 
svarar på det uppdraget. 

Ärendet har tagits fram i nära samarbete med såväl 
samhällsbyggnadsförvaltningen, primärt VA-avdelningen och måltidsservice, men 
även med socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Hela samhället påverkas av eventuella störningar i vattenförsörjningen, från 
individnivå i hushållen, till verksamheter med samhällsviktiga funktioner och 
näringslivet. I värsta fall riskeras liv och hälsa, men de ekonomiska 
konsekvenserna kan också bli omfattande. Ett avbrott i dricksvattenförsörjningen, 
försämrad dricksvattenkvalitet eller brist på vatten påverkar möjligheterna att laga 
mat och sköta sin hygien, därför blir det snabbt livskritiskt, särskilt för utsatta 
grupper. 

Prioritering av vatten vid en krissituation kan i vissa fall leda till konflikter mellan 
lagstiftningar, till exempel lagen om allmänna vattentjänster, kommunallagen, 
arbetsmiljölagstiftningen eller djurskyddslagen.  

Rapporten visar att en prioritering är möjlig, i linje med bland annat 
vattentjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Prioriteringskonflikter kan uppstå 
vid exempelvis en långvarig skolstängning samtidigt som elever har skolplikt, eller 
om djurägare och livsmedelsindustrier prioriteras ner samtidigt som de är skyldiga 
att följa djurskyddslagen och hygienförordningar som kravställer tillgång till 
dricksvatten. 
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I nuläget är alla undersökta verksamheter väldigt sårbara i händelse av en 
vattenbristsituation. God vård och omsorg kan bara garanteras i upptill fyra timmar. 
Socialtjänsten beräknas, på grund av begränsade och tillfälliga resurser, behöva 
prioritera sitt huvuduppdrag i första hand. 

Analysen delar upp möjliga åtgärder i ”miniminivå” och ”ambitionsnivå”. Baserat på 
dessa resultat är rekommendationen att ambitionsnivån antas och inte 
miniminivån, se även bilaga 3 av rapporten för skillnaderna däremellan. Detta för 
att det dels blir en bättre effekt om kommunen som helhet kan ses som en resurs 
för att hantera en kris, snarare än att enskilda verksamheter ska ta det ansvaret. 
Dels genom att sikta högre i syfte att uppnå en bättre samhällelig uthållighet och 
tillgodose ömsesidiga beroenden verksamheterna emellan, istället för att lägga 
planeringen på absolut minimum enligt lagstadgade krav med större risk för liv och 
hälsa.  

Resultatet av detta arbete kommer senare att inkorporeras i kommunens 
övergripande krisberedskapsplan då denna revideras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningens, 2022-03-16 
Ambitionsnivå för Enköpings kommun 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-05-17, § 70 
  
__________ 
 
  



Protokoll  20 (21) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-29  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 68 Ärendenummer KS2021/917 

Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i 
Enköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1) remittera föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv till miljö- och 
byggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, AB Enköpings Hyresbostäder, ENA Energi AB och 
kommunrevisionen. 
 

2) Remissvar ska ha inkommit senast den 30 september 2022.  

Sammanfattning 
Det finns behov av att ersätta det befintliga arkivreglementet med arkivföreskrifter 
och riktlinjer, detta för att uppnå ändamålsenlig och effektiv styrning av 
arkivhanteringen samt för att tydliggöra ansvarsförhållandena inom arkivområdet.  

Framtagandet av föreskrifterna och riktlinjerna är första steget i ett pågående 
utvecklingsarbete gällande kommunens övergripande arkivhantering. I nästa steg 
planeras det för framtagande av rekommendationer och uppdatering av 
arkivmyndighetens rådgivning. 

Eftersom att förslaget avser arkivbildningen i hela kommunen, önskar 
kommunstyrelsen synpunkter från kommunens nämnder och bolag. 

Föreskrifterna berör det som i arkivlagen definieras som arkivvård.  

Riktlinjerna innehåller bestämmelser om bland annat ansvarsfördelning, gallring 
och uppgifter som inte reglerats tydligt på annat sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-18 
Remissunderlag, 2022-02-21 
Föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun, 2022-02-18 

__________ 
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Paragraf 69 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har två övriga som har anmälts:   

1. Utifrån riktlinjerna för rekrytering av chefer så har kommunstyrelsens ordförande 
delegation att rekrytera en rekryterande chef. Var står den delegationen? Varför 
ändrades rekryteringensärendet från att vara ett beslutsärende till ett 
informationsärende? När ska rekryteringsgrupperna ta fram en kravspecifikation 
och arbetsbeskrivning för kommundirektören?  
- Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) meddelar att frågorna kommer att 
besvaras på kommunstyrelsens sammanträden den 12 april 2022.  

2. Det är fel uppfattat att Ingvar Magnusson (NE) yrkade på ett medborgarförslag 
på kommunstyrelsens protokoll från den 22 mars 2022. Menade tillförordnade 
kommundirektören att han verkligen inte vet när Anders Wikmans (NE) inlämnande 
ledamotsinitiativ ska upp för politisk hantering?   
- Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) meddelar att kommunstyrelsens 
protokoll tas upp på kommande kommunstyrelsesammanträde för omjustering.  
- Tillförordnad kommundirektör Hannu Högberg svarar att det är fel uppfattat och 
ledamotsinitiativet kommer upp nästa gång, det vill säga, på kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 maj 2022.  

__________ 
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