
 Protokoll  1 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 14 mars 2022, klockan 18.00 
  
Avser paragrafer 37 - 57 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Linbanegatan 12, Kungsängslilja samt via Teams, tisdagen den 8 mars 2022,  

klockan 10.50–15.25 
  
Ajournering Under § 40 klockan 12.34 – 14.00  

Under § 44 klockan 14.30 – 14.40 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande  
Jenny Gavelin (L) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Solweig Sundblad (S), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, stabschef KLF 

Magnus Åsman, utredare, § 40 
Maria Ekblad, kommunjurist, § 40 
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg, § 40 
Magnus Nideborn, digitaliseringschef, § 40 
Marcus Wennerström, trygg- och säkerhetschef, § 40 
Ulrika K Jansson, kommundirektör 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Hannu Högberg, stabschef KLF 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 

  



 Protokoll  2 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-08 
Anslaget sätts upp 2022-03-15 
Anslaget tas ned 2022-04-06 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

 

  



 Protokoll  3 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4 

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5 

Arena för hållbart växande Enköping ................................................................................................................. 6 

Information och ärendedragningar ..................................................................................................................... 7 

Svar på Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av hela bredsandsområdet ................................................. 8 

Svar på Ledamotsinitiativ - Byt ut Ipads mot bärbara datorer till mandatperioden 2022-2026 .......................... 9 

Svar på Ledamotsinitiativ - Influensavaccination till våra anställda ................................................................. 11 

Begäran om utökad budget 2022 till Socialnämnden ....................................................................................... 12 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona ....................................................................................................... 14 

Genomförandebeslut nytt LSS-boende i Åkersberg ......................................................................................... 15 

Genomförandebeslut ny förskola i Bredsand, Storskogen ............................................................................... 17 

Programhandling, ny grundskola i Örsundsbro ................................................................................................ 19 

Uppdrag om Bredsandområdets betydelse för fritid och rekreation ................................................................. 21 

Beslut om konferens för kommunalråden ......................................................................................................... 23 

Reviderad sammanträdesdag för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 samt ändrad starttid ...................... 24 

Redovisning - verksamhetsutveckling genom digitalisering 2021 .................................................................... 25 

Redovisning av ej slutbehandlade ledamotsinitiativ 2022 ................................................................................ 26 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2022 ....................................................... 27 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från vård- och omsorgsnämnden 2021, tredje kvartalet ...... 29 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden 2021, fjärde kvartalet ........................... 30 

Övriga frågor ..................................................................................................................................................... 31 
 
 



 Protokoll  4 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 37  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  
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Paragraf 38  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer KS2022/127 

Arena för hållbart växande Enköping 

Sammanfattning 
Arena för hållbart växande Enköping är en fördjupande del på kommunstyrelsens 
arbetsutskott där förvaltningen tillsammans med politiken diskuterar olika 
sakfrågor. 

Under dagens sammanträde diskuterades kommunens näringslivsstrategi samt 
landsbygdsstrategi.  

__________  
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Paragraf 40 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Sammanfattning 
 
Informationsärenden 

• Kommundirektören Ulrika K Jansson, ordförande Peter Book (M), andra 
vice ordförande Jesper Englundh (S) och stabschef Hannu Högberg 
informerar om utvärderingen av regionalt forum samt om genomförda 
rekryteringar. Daniel Nilsson blir ekonomichef. Linda Ahlsén kommun blir 
HR-chef. 
 

• Trygg och säkerhetschef Marcus Wennerström och digitaliseringschef 
Magnus Nideborn informerar om kommunens beredskap och IT-säkerhet. 
  

• Digitaliseringschef Magnus Nideborn informerar om 
verksamhetsutvecklingen genom digitalisering 2021.  
 

• Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl och kommunjurist Maria Ekblad 
informerar om kommunhusprocess och sekretess. 

Ärendedragningar 

• Fastigetsstrateg Charlotte Bergdahl informerar om ärendena 
Genomförandebeslut nytt LSS-boende i Åkersberg, Genomförandebeslut 
ny förskola i Bredsand, Storskogen och Programhandling, ny grundskola i 
Örsundsbro.  
 

• Tf. ekonomichef Daniel Nilsson informerar om ärendet om begäran om 
utökad budget 2022 till Socialförvaltningen.  
 

• Utredare Magnus Åsman informerar om ärenden uppdrag om 
Bredsansområdets betydelse för fritid och rekreation. 

__________  
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Paragraf 41 Ärendenummer KS2021/436 

Svar på Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av 
hela bredsandsområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom den 3 juni 2021 föreslås det att all försäljning av 
hela bredsandsområdet stoppas. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att 
sedan 1920 -30 talet har Enköpingsborna badat och trivts i bresse. 

Kommunledningsförvaltningen gör tolkningen att förslagsställaren avser det 
tidigare förslaget om överlåtelse av tomträtt till First Camp för fastighet Bredsand 
1:366 (campingen) och inte alla eventuella fastighetsöverlåtelser i 
Bredsandsområdet.  

Förslag finns till kommunstyrelsen att på grund av Bredsandområdets stora 
betydelse för fritid och rekreation behöver ett helhetsgrepp tas som även inkluderar 
en utredning vilka strategiska markinnehav kommunen bör ha i området. En sådan 
utredning bör vara klar innan slutligt beslut tas om försäljning av tomträtt för 
Bredsand 1:366 (campingen). Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-18 
Medborgarförslag, Karlolof Ragnvald Gustafsson, 2021-06-03 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-09-20, § 104 
__________ 
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Paragraf 42 Ärendenummer KS2021/224 

Svar på Ledamotsinitiativ - Byt ut Ipads mot bärbara 
datorer till mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet avslås.   

Sammanfattning 
Med hänvisning till den digitala utvecklingen samt en förmodad kostnadsbesparing 
med mera yrkar Sverigedemokraterna i ett ledamotsinitiativ att: 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta 
ut politikernas iPads mot bärbara datorer. 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod byta 
ut apparna ATEA votering och ATEA doc mot motsvarande programvara 
för Windows 

Den fråga som Sverigedemokraterna väcker med initiativet är en ytterst relevant 
fråga utifrån den digitala omställningen som förtroendevalda, liksom oss andra, fått 
göra under rådande pandemi. 

I dagsläget finns tjänsten digitala politiker (iPad, konto, appar och support) som 
togs ram utifrån det verksamhetsbehov som politiken via kansliet hade tagit fram. 
Verksamhetsbehov var främst för att ha handlingar till kommunfullmäktige och 
nämnder digitalt, men också möjligheten till votering och begära ordet på 
kommunfullmäktiges möten. Då var iPad och de appar som togs fram den lösning 
som bäst fyllde det behovet. Idag finns samma behov i grunden, men med tillägget 
att kunna nyttja Teams för digitala möten. Det har man stöd för även i en iPad. Om 
man däremot vill lägga till möjligheter att skriva handlingar och andra funktioner, så 
kan dator vara ett bättre alternativ. Det finns bra tangentbord och Microsoft appar 
även till iPad, men många upplever att skärmen känns för liten. 

Förslaget att byta ut iPads mot datorer är en trolig väg framåt men till kommande 
mandatperiod 2022–2026 bör inte utbytet ske på grund av: 

• Den ökade kostanden, på ungefär 450 000 kronor per år, inte finns 
budgeterad för varken 2022 eller 2023. 

• Det ökade supportbehovet blir svårt att möta med dagens bemanning samt 
den mycket osäkra situationen runt rådande pandemi.  



 Protokoll  10 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar att ledamotsinitiativet ska bifallas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
kommunledningsförvaltningens förslag eller enligt Anders Lindéns (SD) yrkande.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-26, § 64 
Ledamotsinitiativet, Sverigedemokraterna, 2021-03-23 
__________ 
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Paragraf 43 Ärendenummer KS2020/725 

Svar på Ledamotsinitiativ - Influensavaccination till 
våra anställda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet avslås.   

Sammanfattning  
Med hänvisning till covid-19 och för att underlätta för de anställda inom vård- och 
omsorg med mera yrkar Socialdemokraterna i ett ledamotsinitiativ att:    

• Kommunstyrelsen avsätter pengar för att anställda vid vård- och 
omsorgsförvaltningen ska få åtets influensavaccination finansierad av 
arbetsgivaren.  

• Finansieringen avser både avgift för vaccinationen och den tid den 
anställde avsätter för att genomgå vaccinationen.  

Det socialdemokraterna yrkar är genomfört och avslutat genom 
företagshälsovårdens stöd i att vaccinera medarbetare mot säsongsinfluensa enligt 
den hantering som samordnades via HR-avdelningen. Avropet av tjänster för 
vaccinering gjordes sedan enligt gällande rutiner med bakgrund av det avtal som 
finns med företagshälsovården. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, socialdemokraterna, 2020-10-26 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-27, § 187 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
 
__________ 
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Paragraf 44 Ärendenummer KS2021/916 

Begäran om utökad budget 2022 till Socialnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. avslå socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner 
kronor för 2022.  
 

2. ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad 
budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är 
färdigställd. 

Deltar inte i beslutet 
Jesper Englundh (S) och Solweig Sundblad (S) deltar inte beslut.  

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om 
utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). I ärendet 
beskrivs bakgrunden till begäran och konsekvenserna om nämnden inte tilldelas 
en ökad budgetram. Eftersom begäran överstiger 25 prisbasbelopp ankommer det 
på kommunfullmäktige att besluta om den. 

Som beskrivs i socialnämndens ärende har förvaltningen sedan 2019 arbetat med 
att minska den externt köpta vården (externa volymer) för att istället erbjuda 
insatser inom den egna vården (interna volymer), vilket bedöms som mer 
kostnadseffektivt. 

I kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år 
baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De 
interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett 
genom äskande av så kallade strukturkostnader, det vill säga personella tjänster. 
Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut 
för antalet ökade interna volymer sedan 2019. 
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Ett avslag på socialnämndens begäran sker i väntan på att socialnämnden gör en 
kartläggning och analys av antalet interna volymerna och kostnad per intern volym. 
För närvarande är det svårt att ta ställning till socialnämndens begäran om utökad 
budget då underlagen är ofullständiga. Denna utredning påverkar inte bara budget 
2022 utan även budget för kommande år.   

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Anders Wikman (NE) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 
2022.  

Anders Wikman (NE) yrkar i andra hand på följande tilläggsyrkande:  
3. Socialnämnden får tillåtelse att överskrida sin egen budget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag eller enligt Anders Wikmans (NE) första 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningen förslag.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anders 
Wikmans (NE) tilläggsyrkande eller avslår detsamma. Ordförande finner att Anders 
Wikmans (NE) tilläggsyrkande avslås.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 
Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-20, § 337 
Socialförvaltningens missiv, SN2021/51, 2021-12-20 
__________ 
 
  



 Protokoll  14 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 45 Ärendenummer KS2022/131 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord 
innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är 
bokade av föreningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag till kommunledningsförvaltningen 
att till kommunstyrelsen sammanträde den 22 mars 2022, ta fram detaljerade 
kostnader kring avbokningsavgifterna.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020-2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens. 

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också utifrån de restriktioner som varit och 
som hindrat civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut den 14 juni 2022, § 92, om att ta 
bort avbokningsavgifterna för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021.  

Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget att avbokningsavgiften för 
lokaler och anläggningar tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022, 
utifrån att förslaget bidrar till civilsamhällets återhämtning både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 17 
__________ 
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Paragraf 46 Ärendenummer KS2021/797 

Genomförandebeslut nytt LSS-boende i Åkersberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Starta genomförande av nytt LSS-boende i fastigheten Åkersberga 2:68, 
för 23,4 miljoner kronor enligt kalkyl daterade den 19 oktober 2021. 
 

2. Kommunstyrelsen beställer av tekniska nämnden (att genomföra) ett LSS-
boende för 23 miljoner kronor med färdigställande under kvartal två 2024. 
 

3. Finansiering av nytt LSS-boende sker genom omfördelning av budget 2022 
till tekniska nämndens budget för vård-och omsorgsnämndens budget; 
omfördelning med 20 miljoner kronor från projektet nytt gymnasium från 
tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
fastighetsinvesteringar (projekt 14102) och omfördelning med 3,4 miljoner 
kronor från upplevelsenämndens projekt konstgräsplan.   

Sammanfattning  
Kommunens behov av LSS-platser (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ökar de kommande åren enligt vård- och omsorgsförvaltningen. 
På fastigheten Åkersberga 2:68 finns det plats för ett nytt särskilt boende inom LSS 
för sex personer. För fastigheten gäller detaljplan, Åkersberg, etapp 4, 
Åkersbergsvägen. 

Enligt beslutad investeringsplan för 2022 - 2031 ligger LSS-boendet planerat som 
en inhyrning och inriktningen var att genomföra en markanvisningstävling. 
Inriktning blev istället att äga LSS-boendet och orsak till avvikelse var att 
kommunen har mer erfarenhet av detta förfarande och att processer för 
markanvisningstävlingar utvecklas som kan användas inför nästa LSS-boende. 

Ärendet har hanterats i vård- och omsorgsnämnden den 26 januari 2022, § 7 och i 
tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 4, för att godkänna förstudien utifrån 
nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med 
förbättringsförslag och kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 



 Protokoll  16 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, datum 2022-01-26, § 7 
Förstudierapport LSS-boende i Åkersberg, daterad 2022-01-19 
Kalkyl ” Bilaga 1 VON kalkylunderlag LSS Åkersberg 2021-10-19 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, datum 2022-02-16, § 4 

__________ 
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Paragraf 47 Ärendenummer KS2021/707 

Genomförandebeslut ny förskola i Bredsand, 
Storskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

1. Genomförande av en ny förskola i Bredsand, Storskogen för 71 miljoner 
kronor enligt kalkyl daterad den 26 oktober 2021. 
 

2. Finansiering av projektet sker från projektets investeringsutgift enligt 
kommunfullmäktiges investeringsplan 2022-2026, (KS2021/192, 2021-06-
14, § 89). 

 
3. Av tekniska nämnden beställa att genomföra projektering, upphandling och 

planering att projektet ska vara klart om 2,5 år för inflytt. 

Sammanfattning 
Befolkningsprognosen i Enköping visar att barnantalet ökar och 2017 beslutade 
dåvarande skolnämnden att placera en paviljongförskola i Bredsand för att täcka 
platsbehovet. I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som 
Storskogens förskola bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs 
idag i tillfälliga paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. Den 17 november 2021, 
§ 188 (UAN 2021/799) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna förstudien för en permanent förskola i området med placering på 
fastigheten Storskogen 1:2. Fastigheten är placerad i antagen detaljplan för en ny 
stadsdel ”Storskogen” som antogs av kommunfullmäktige 2021. 

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2022, § 211 och i tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 6 i för att 
godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har 
även skickat med förbättringsförslag och som kommunstyrelsen tackar för. 

Kommunledningsförvaltningen är positiva till en ny förskola i Storskogen för att 
skapa bättre förutsättningar för verksamhet och minska driftkostnader. 
Investeringens ekonomiska konsekvenser är en kostnadsreducering jämfört med 
idag varför investeringen bör ske så snart som möjligt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen KS 2021/707 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 211 
Förstudierapport Storskogens förskola Bredsand, 2021-11-09 
UAN kalkylunderlag Storskogen 160 barn, version 2021-10-26 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 6 
  
__________ 
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Paragraf 48 Ärendenummer KS2021/654 

Programhandling, ny grundskola i Örsundsbro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

1. starta programhandling för ny grundskola i Örsundsbro för maximalt 8 
miljoner kronor. Finansiering av programhandling sker från projektets 
investeringsutgift enligt kommunfullmäktiges investeringsplan 2022 - 2026, 
(KS2021/192 § 89 2021- 06-14).  
 

2. av tekniska nämnden beställa framtagande av programhandling som ska 
vara klar senast den sista oktober 2022. 

Sammanfattning 
I april 2020 (UAN 2020/219) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie gällande status på byggnaderna och möjlighet till 
kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. I november 2021 (UAN 2021/416) 
godkändes förstudien av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Örsundsbro 
växer och skolan har idag nått sin kapacitet ytmässigt. Skolan består idag av fem 
separata byggnader där två byggts på/ihop vid olika tillfällen. I skolans lokaler finns 
även bibliotek som idag samnyttjas av både utbildning- och 
upplevelseförvaltningen. 

Att bygga upp skolan i olika byggnader har idag skapat en svårarbetad och 
oflexibel skola där verksamheten har svårt att anpassa sig efter varierade årskullar 
och individuella behov enligt utbildningsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även gjort bedömning att vissa av 
byggnaderna bör rivas, då dess tekniska livslängd är uppnådd.  

Idag har skolan 534 elever och år 2034 har skolan i Örsundsbro enligt 
befolkningsprognosen 758 elever. Kommunen behöver erbjuda plats till alla elever 
i upptagningsområdet. Historiskt sätt har ett litet antal elever valt andra 
placeringsområden.  

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2021, § 210, i upplevelsenämnden den 15 februari 2022, § 10 och i 
tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 5 för att godkänna förstudien utifrån 
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nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med 
förbättringsförslag och som kommunstyrelsen tackar för. 

Enligt kommunens lokalförsörjningspolicy (antagen av kommunfullmäktige 2018-
06-11):  ska samtliga nämnder och dess förvaltningar medverka till att 
lokalförsörjning och lokalanvändning planeras i nära samarbete och utifrån en 
helhetssyn på kommunens totala behov och ekonomi. Detta kan uppfyllas till 
exempel genom att skol- och folkbibliotek kan samverka i gemensamma lokaler 
samt att skolans lokaler även kan användas för lägerverksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen KS 2021/654 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN 2021/418, §210  
Förstudie ny grundskola Örsundsbro 2021-11-22  
Bilaga_03_Ekonomisk sammanställning 
Bilaga_04_Förtydligande om befolkningsprognos från utbildningsförvaltningen ver 
2021-11-10  
Bilaga_06_UAN kalkylunderlag grundskola Örsundsbro alt 2 ver 2021-11-10  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden TN TF2020/441, 2022-02-16, § 5 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden UPN 2022/52 2022-02-15, § 10  
  
__________ 
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Paragraf 49 Ärendenummer KS2022/152 

Uppdrag om Bredsandområdets betydelse för fritid 
och rekreation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Bredsandområdets betydelse 
för fritid och rekreation och vilka strategiska markinnehav som är lämpliga 
att ha i området.  
 

2. Upplevelsenämndens driftbudget utökas med driftkostnadsökningen för de 
investeringar tekniska nämnden gör under 2022 för upprustning av 
anläggningar inom Bredsand 1:366 och närliggande badstrand.  

Sammanfattning 
På Bredsandsområdet ligger Bredsands Camping. Verksamheten bedrivs för 
närvarande av First Camp. Genom tomträttsavtal har fastigheten Bredand 1:93 
(vandrarhemmet) upplåtits from 2012. Av avtalet framgår att ändamålet är 
vandrarhem och stugor. 

På kommunstyrelsen sammanträde den 23 mars 2021 föreslogs att tomträttsavtal 
för den nybildade fastigheten Bredsand 1:366 (campingen) skulle överlåtas till ett 
av First Camp bildat bolag. På grund av Bredsandområdets stora betydelse för 
fritid och rekreation önskas en viss rådighet och därför skulle Enköpings kommun 
inneha en hembudsaktie i det bildade bolaget. Förslaget återremitterades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2021, § 58, med motiveringen att 
kommunen istället skulle bilda bolaget som tomträtten skulle överlåtits till och att 
aktierna därefter överlåts till ett av First Camp bildat bolag. Även med denna 
lösning skulle kommunen behålla en hembudsaktie. 

Bredsandsområdet är ett av Enköpings viktiga rekreations- och fritidsområden. 
Ursprunget till det förslag som lades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 
mars 2021 bygger på en utredning från 2009 där slutsatserna var 1) att Bredsands 
fritidsområde behöver utvecklas, 2) att detta inte ska ske i egen regi, samt 3) att 
kommunen inte ska göra egna investeringar. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en denna utredning behöver 
kompletteras där ett helhetsgrepp tas för Bredsandområdets stora betydelse för 



 Protokoll  22 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

fritid och rekreation. Detta inkluderar även vilka strategiska markinnehav 
kommunen bör ha i området för att nå goda förutsättningar till kommunfullmäktiges 
långsiktiga mål. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger ett sådant 
uppdrag till kommundirektören. Uppdraget kopplas till pågående arbete med att ta 
fram en markstrategi för kommunen. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till kommunledningsförvaltningen att 
komma tillbaka till kommunstyrelsen med ett uppdrag att avsluta uppdragen som 
gavs av kommunstyrelsen den 23 mars 2022, § 58.  

Jesper Englundh (S) och Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Anders Wikmans 
(NE) tilläggsyrkande. 

Peter Book (M) yrkar avslag till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Peter Book (M) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att avslå Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Bilaga 1, Planerade åtgärder inför säsongen 2022, 2022-02-21 
Avsiktsförklaring, 2016-11-07  
 
__________ 
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Paragraf 50 Ärendenummer KS2022/197 

Beslut om konferens för kommunalråden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunalråden Jesper Englundh (S), Ulrika Ornbrant (C) och Peter Book (M) får 
delta i kvalitetsmässan, där kommunen betalar deltagaravgift, resa och boende.  

Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt H.3. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt H.3 ska kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta om kommunalråden vill delta på kurser och konferenser inom 
EES-området.  

Jesper Englundh (S), Ulrika Ornbrant (C) och Peter Book (M) har meddelat att det 
vill delta på Kvalitetsmässan i Göteborg som pågår mellan den 2 och 4 maj 2022. 
Mässan är en mötesplats för alla som leder och utvecklar offentlig sektor, som 
funnits sedan 1989.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ledningsstöd, för åtgärd  
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Paragraf 51 Ärendenummer KS2021/510 

Reviderad sammanträdesdag för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022 samt ändrad starttid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 29 mars 2022 istället 
för den 5 april 2022. 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden under 2022 startar 
klockan 08.30.  
 

3. Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens arbetsordning punkt 46. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har den 14 september 2022, § 6, fattat 
beslut om sammanträdesdagar för 2022. Då beslutades även att sammanträdena 
under 2022 startar klockan 09.00, vilket nu föreslås ändras till 08.30 med anledning 
av Arena för hållbart växande Enköping.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande önskar tidigarelägga 
sammanträdet den 5 april till den 29 mars med anledning av att sammanträdet 
krockar med andra sammankomster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
__________  
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Paragraf 52 Ärendenummer KS2020/837 

Redovisning - verksamhetsutveckling genom 
digitalisering 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger redovisningen med 
godkännande till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i sin långsiktiga plan för 2020–23 att genomföra en 
satsning på verksamhetsutveckling genom digitalisering. Under 2021 har 8,9 
miljoner av de 12,1 beviljade digitaliseringsmedel förbrukats. Det projekt som 
arbetas med under 2021 är följande:  

• Förvaltningsmodellen EM3 
• Projekt e-handel 
• Upphandla och införa e-arkiv 
• Teams – införandeprojekt 
• Ökad digital kompetens för UF:s personal 
• Lär plattform gymnasium – Haldor 
• RPA (robotisering) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
Presentation, digitalisering 2021, 2022-03-10 
__________  
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Paragraf 53 Ärendenummer KS2022/22 

Redovisning av ej slutbehandlade ledamotsinitiativ 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av ej slutbehandlade ledamotsinitiativ 
daterad den 8 mars 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen (KS2021/149), beslutad av 
kommunstyrelsen 23 mars 2021, ska kommunstyrelsen två gånger per år få 
redovisat för sig de ledamotsinitiativ som ännu inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska ske i mars och september. 

I nuläget finns sju ledamotsintiativ som bereds på kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Bilaga, förteckning över ej färdigberedda ledamotsintiativ, 2022-03-08 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Rutin för ledamotsintiativ, 2021-03-23 
__________  
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Paragraf 54 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 24 februari 2022 
anmäls och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktige arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år redovisa de 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt 5 kap 35 § i 
kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.  

Kommunledningsförvaltningen har den 24 februari 2022 sammanställt en lista över 
ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag (bilaga ett och två). Listan 
omfattar nio motioner och 54 medborgarförslag. Två av motionerna är äldre än ett 
år, övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller 
medborgarförslagen är nio äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den 
lagstadgade tidsfristen.  

Nedan redogörs status för dessa ärenden:  

• KS 2018/776, Motion, Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten. Ärendet 
har skickats till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• KS 2020/589, Motion, Aktivera plan B för Stattgropen. Ärendet har skickats 
till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

• KS 2020/468, Medborgarförslag, Vad gör vi med platsen kommunhuset 
står på? Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• KS 2020/548, Medborgarförslag, Ny profilering. Medborgarförslaget har 
skickats till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
kommunledningsförvaltningen.  
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• KS 2020/688, Medborgarförslag, Sänkt ålder för 
minnesgåva. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen.  

• KS 2020/877, Medborgarförslag, Fastighets användning. 
Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för hantering och 
bereds på kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2020/777, Medborgarförslag, Belysning hundrastgård. 
Medborgarförslaget har skickats till tekniska nämnden för hantering.  

• KS 2021/112, Medborgarförslag, Se till att det finns stämpelur för 
personalen på städ. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen 
för hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2021/106, Medborgarförslag, Rabatt på parkering i centrum för dom 
som är anställda hos Enköpings kommun. Medborgarförslaget har skickats 
till kommunstyrelsen för hantering och bereds på 
kommunledningsförvaltningen. 

• KS 2021/179, Medborgarförslag, Hundrastgård i 
Grillby. Medborgarförslaget har skickats till tekniska nämnden för 
hantering.  

• KS 2021/100, Medborgarförslag, Texta kommunfullmäktiges 
webbsändningar. Medborgarförslaget har skickats till kommunstyrelsen för 
hantering och bereds på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-21 
Bilaga 1, motioner som ej besvarats inom ett år 
Bilaga 2, medborgarförslag som ej besvarats inom ett år 
__________ 
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Paragraf 55 Ärendenummer KS2021/414 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2021, tredje kvartalet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det tar del av 
informationen.   

Sammanfattning 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom tre månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med den 30 juni och som inte verkställts 
senast 30 september 2021. I redovisningen ska också framgå beslut som tidigare 
verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan orsakas av att 
kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att det är svårt att 
hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller kontaktpersonsuppdrag.  

Vård- och omsorgsnämnden har den 29 november 2021 inkommit med skrivelser i 
ärendet. Av skrivelserna framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar 
också på fyra beslut som avser brott i verkställighet. Dessa avser boendestöd, 
sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelserna framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte verkställts 
inom tidsramen. 21 av dessa är avser avbrott i verkställighet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden 2021-11-17, § 104 
Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsförvaltningen, 2021-05-05 
Bilaga 1, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
Bilaga 2, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
  
__________  
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Paragraf 56 Ärendenummer KS2022/16 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2021, fjärde kvartalet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det tar del av 
informationen.   

Sammanfattning 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader.  
 
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet.  
 
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 
särskild avgift. 

Socialnämnden har åtta icke verkställda beslut att rapportera. Det är åtta beslut 
BoU Intern öppenvård beviljas 4:1, som ej verkställts. Besluten fattades den 13 juli 
2021 (avser 6 barn), 13 september 2021 (avser 1 barn) och den 30 september 
2021 (avser ett barn).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-01-24, § 6 
Rapport, icke verkställda kvartal 4 2021 
  
__________ 
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Anders Wikmans (NE) lyfter en fråga när och hur kommunstyrelsens samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott nya arbetssätt ska utvärderas. 

Ordförande Peter Book (M) meddelar att en utvärdering kommer ske längre fram 
samt att det är utvecklingsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar det 
nya arbetssättet.  

__________ 
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