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Plats och tid Fullmäktigesalen, måndagen den 5 februari 2018, klockan 18.00–21.47

Beslutande Se sida 2.

Ej tjänstgörande ersättare Marie Ekberg (S), till och med paragraf 26
Rickard Sköldestig (S)
Anders Åhman (S)
Mona Janestam (S)
Tomas Rådkvist (MP)
Åsa Tinnerholm (MP)
Per Markus Risman (V)
Rebecka Lindström (C), paragraf 6-25
Salar Abed Morad (L)
Stig Nilsson (SD)

Övriga deltagare Bengt-Åke Gelin (M), ordförande revisionen
Hans Olsson (S), ordförande tekniska nämnden
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S)
Anneli Djurklou, 1:e vice ordförande (S)
Jessika Roswall, 2:e vice ordförande (M)
Helena Proos (S)
Sverre Ahlbom (S)
Solweig Sundblad (S)
Sven Jansson (S), till och med paragraf 26
Marié Karlström (S)
Jesper Englundh (S)
Åsa Andersson (S)
Matz Keijser (S)
Susanne Brofall (S)
Markus Lappi (S)
Sabina Lindberg (S)
Hans Lövling (S)
Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare
Dulce Maria Rodriguez (S), tjänstgörande ersättare
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 27
Anders Wikman (NE)
Philip Wikman (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Fred Raghall (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare
Kenneth Hällbom (MP)
Gunnel Bergman (MP)
Britta Dalved (V)
Neil Ormerod (V), tjänstgörande ersättare
Jan Petersson (M)
Monica Avås (M)
Percy Westerlund (M)
Bitte Myrsell (M)
Runa Larsson (M)
Peter Book (M)
Mats Flodin (M)
Tommy Myrsell (M)
Oscar Widman (M), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 11
Johan Sundbäck (M), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 11
Kenneth Löthegård (C)
Monica Hallgren (C), till och med paragraf 25
Jan Fredriksson (C)
Mats Lundqvist (C)
Ulrika Ornbrant (C), från och med paragraf 6
Rebecka Lindström (C), tjänstgörande ersättare paragraf 1-5 och 26-33
Jenny Gavelin (L)
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Katarina Zeste (L)
Lars Hammarström (SD)
Lars Frantzén (SD)
Fredrik Johansson (SD)
Kristina Einarsdotter (-)
Sven Söderström (-)



Protokoll 4 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Innehållsförteckning

Ärende Sidnr

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................6

Godkännande av föredragningslista ..................................................................................................................7

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ................................8

Anmälan av gruppledare för miljöpartiet ............................................................................................................9

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av hantering av löner, lönerelaterade avgifter och 
pensioner .........................................................................................................................................................10

Fråga ställd till skolnämndens ordförande .......................................................................................................11

Svar på interpellation - Hur säkerställer vi en god vattenkvalité ......................................................................12

Svar på interpellation - Varför är lamporna mörka? .........................................................................................13

Svar på interpellation - Vad gör kommunledningen för att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp 
och trakasserier? .............................................................................................................................................14

Svar på interpellation - Vad gör utbildningsnämnden för att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp 
och trakasserier? .............................................................................................................................................15

Svar på interpellation - Samhällsfunktioner .....................................................................................................16

Medborgarförslag - Fuktskadade hus ..............................................................................................................17

Medborgarförslag om ENA Energi AB .............................................................................................................18

Medborgarförslag - Trafik- och fartdämpande åtgärder på Idrottsvägen i centrala Örsundsbro......................19

Medborgarförslag - Anlägg ett skogsbadsområde ...........................................................................................20

Medborgarförslag - Digital utveckling...............................................................................................................21

Försäljning del av fastigheten Fanna 32:26 - godkännande av köpekontrakt..................................................22

Delegation vid försäljningar och tomträttsupplåtelser inom detaljplan för Romberga 23:14 med flera, 
(Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen) ............................................................................................................24

Borgensåtagande för kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo..............................................26

Förtydligande av borgensram ..........................................................................................................................28

Beslut om partistöd 2018 .................................................................................................................................31

Rapport av kommunalförbundet VafabMiljös investeringar och prioriteringar .................................................34

Förslag avfallstaxa 2018 ..................................................................................................................................35

Tilläggsbudget för brandstation i Örsundsbro ..................................................................................................39

Regler för investeringar....................................................................................................................................41

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism................................................................................................44



Protokoll 5 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Svar på motion - Utredning om alternativa driftsformer ...................................................................................49

Svar på motion om att införa krav på laddstolpar i parkeringsstrategin ...........................................................52

Motion - Starta ett långsiktigt strategiskt våldspreventivt arbete utifrån metoden MVP...................................56

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från vård- och omsorgsnämnden 2017................................57

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden 2017.....................................................59

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag .............................................................................61

Valärenden.......................................................................................................................................................62



Protokoll 6 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Markus Lappi (S) och Peter Book (M) utses till protokolljusterare med Gunnel 
Bergman (MP) som ersättare.

__________



Protokoll 7 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 2

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende 3b Anmälan av gruppledare 
för miljöpartiet, KS2018/93.

__________
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2014/451

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
Länsstyrelsens beslut från den 19 december 2017 att utse Tess Enarsson (S) till 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Chaker El Debssi (S) anmäls och läggs till 
handlingarna.

__________
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2018/93

Anmälan av gruppledare för miljöpartiet

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet byter gruppledare från och med 1 mars 2018 från Gunnel Bergman 
(MP) till Kenneth Hällbom (MP).

__________

Kopia till:
Löneservice, för åtgärd
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2018/58

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av 
hantering av löner, lönerelaterade avgifter och 
pensioner

Beslut
Revisionsrapporten remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har den 22 januari 2018 överlämnat revisionsrapport ”Granskning av 
intern kontroll av hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner”.

Bengt-Åke Gelin (M) ordförande i revisionen presenterar rapporten.

__________

Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd



Protokoll 11 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 6 Ärendenummer KS2017/668

Fråga ställd till skolnämndens ordförande

Beslut
Frågestunden förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Jenny Gavelin (L) har den 13 november 2017 inkommit med en fråga 
om implementering av delad faktura för barnomsorg ställd till skolnämndens 
ordförande Sven Jansson (S).

Kommunfullmäktige bordla ärendet den 11 december 2017 paragraf 180.

Jenny Gavelin (L) redogör för sin fråga.

Sven Jansson (S) besvarar frågan.

__________
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2017/607

Svar på interpellation - Hur säkerställer vi en god 
vattenkvalité

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Magnus Ahlkvist (V) har den 17 oktober 2017 inkommit med en interpellation: ”Hur 
säkerställer vi en god vattenkvalité”, ställd till tekniska nämndens ordförande Hans 
Olsson (S).

Hans Olsson (S) har den 11 november 2017 lämnat svar på interpellationen.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 paragraf 168 att bordlägga 
interpellationen till nästa sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 paragraf 188 att bordlägga 
interpellationen till nästa sammanträde.

__________
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2017/608

Svar på interpellation - Varför är lamporna mörka?

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Magnus Ahlkvist (V) har den 17 oktober 2017 inkommit med en 
interpellation: ”Varför är lamporna mörka?”,  ställd till tekniska nämndens 
ordförande Hans Olsson (S).

Hans Olsson (S) har den 9 november 2017 inkommit med ett svar på 
interpellationen.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 paragraf 169 att bordlägga 
interpellationen till nästa sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 paragraf 189 att bordlägga 
interpellationen till nästa sammanträde.

__________
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2017/767

Svar på interpellation - Vad gör kommunledningen för 
att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp och 
trakasserier?

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Kenneth Hällbom (MP) har inkommit med en interpellation: ”Vad gör 
kommunledningen för att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp och 
trakasserier?”, ställd till kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Kenneth Hällbom (MP) redogör för sin interpellation.

Helena Proos (S) besvarar interpellationen.

Kenneth Hällbom (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.

Efter ytterligare inlägg från Helena Proos (S), Kenneth Hällbom (MP), Per Markus 
Risman (V) och Tomas Rådkvist (MP) förklarar ordföranden debatten avslutad.

__________
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2017/768

Svar på interpellation - Vad gör utbildningsnämnden 
för att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp och 
trakasserier?

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Gunnel Bergman (MP) har inkommit med en interpellation: ”Vad gör 
utbildningsnämnden för att lyfta medvetenheten om sexuella övergrepp och 
trakasserier?”, ställd till utbildningsnämndens ordförande Marié Karlström (MP).

Gunnel Bergman (MP) redogör för sin interpellation.

Marié Karlström (S) besvarar interpellationen.

Gunnel Bergman (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.

Efter ytterligare inlägg från Marié Karlström (S), Per Markus Risman (V) och 
Katarina Zeste (L) förklarar ordföranden debatten avslutad.

__________
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2018/3

Svar på interpellation - Samhällsfunktioner

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Jan Fredriksson (C) har den 2 januari 2018 inkommit med en interpellation om 
samhällsfunktioner ställd till kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Jan Fredriksson (C) redogör för sin interpellation.

Helena Proos (S) besvarar interpellationen.

Jan Fredriksson (C) tackar för svaret och håller ett anförande.

 

__________
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2017/775

Medborgarförslag - Fuktskadade hus

Beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 

beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om fuktskadade hus har inkommit den 11 december 2018. 
Förslaget innebär att Enköpings kommun ska

- Skapa en krisplan för hur Fuktskador/Mögelskador på kommunens fastigheter 
ska hanteras i det akuta läget!

- Införa ett samarbete över förvaltningsgränserna då skador uppkommit på 
kommunens fastigheter eller fastigheter som kommunen hyr för sin verksamhet. 
Detta gäller framför allt då fler förvaltningar driver verksamhet i samma lokaler 
alternativt lokaler i angränsning till varandra.

- Införa nolltolerans mot mögel i kommunens lokaler.

- Samla historik på det som hänt i lokalerna så att möjlighet finns att följa upp 
lokalernas beskaffenhet. Extra viktigt då det uppstår nya skador och mögelsporer 
kan ligga vilande och blossa upp igen då ny fukt tillförs.

__________

Kopia till:
Förslagsställarna, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2017/778

Medborgarförslag om ENA Energi AB

Beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om ENA Energi AB har inkommit den 12 december 2018. 
Medborgarförslaget innebär att beslutet att inleda en försäljningsprocess för ENA 
Energi AB ska hävas.

__________

Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunsekreteraren, för åtgärd
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2018/33

Medborgarförslag - Trafik- och fartdämpande åtgärder 
på Idrottsvägen i centrala Örsundsbro

Beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 

beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om trafik- och fartdämpande åtgärder på Idrottsvägen i 
centrala Örsundsbro har inkommit den 11 januari 2018.

__________

Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2018/42

Medborgarförslag - Anlägg ett skogsbadsområde

Beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och 

beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga ett skogsbadsområde har 
inkommit den 12 januari 2018.

Förslagsställaren redogör för sitt medborgarförslag.

__________

Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Upplevelsenämnden, för åtgärd
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2018/49

Medborgarförslag - Digital utveckling

Beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om digital utveckling har inkommit den 16 januari 2018. I 
medborgarförslaget föreslås att kommunen utreder antalet Enköpingsbor som 
berörs av den moderna teknologins utanförskap. Vidare föreslås att kommunen 
ska söka möjligheter till att frigöra medel för att motverka effekterna av den 
moderna teknologins utanförskap och där föreningslivet skulle kunna vara en 
samverkanspart.

Förslagsställaren redogör för sitt förslag.

__________

Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunledningskontoret, för åtgärd
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2017/738

Försäljning del av fastigheten Fanna 32:26 - 
godkännande av köpekontrakt

Beslut
Köpekontrakt med AB Enköpings Hyresbostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 7 december 2017 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att gällande detaljplan för 
fastigheten medger byggrätter för bostäder, skola och centrum inom fastigheten 
Fanna 32:26. 

Kvarteret är idag bebyggt med kulturhistorisk intressanta byggnader som bör 
bevaras bland annat Bahco huset, det gamla kontoret, en kontorsbyggnad från 
1948 samt omklädningsrum och matsal. Kvarteret är ett så kallat centralt kvarter 
och att komma igång med det bedöms kunna ge draghjälp åt den övriga 
bostadsproduktionen inom området. AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) som 
ägare bedöms ha stora möjligheter att utveckla fastigheten och hitta och inrymma 
långsiktigt bärkraftiga verksamheter i den känsliga miljön.

Ett markanvisningsavtal tecknades med EHB 2015 för del av fastigheten men fick 
senare en utökad markanvisning för hela fastigheten under samma år.

Markanvisningen  innebär  en option, för EHB,  att ensam förhandla med 
kommunen om köp av fastigheten. EHB har valt att gå vidare med den optionen 
och kommunen och EHB har förhandlat fram en köpeskilling som parterna enats 
om.

Köpeskillingen man enats om är 11 936 250 kronor i enlighet med värdering av nya 
byggrätter samt värdering av de befintliga förhållandena och byggrätter. 
Gatukostnaderna ingår i köpeskillingen medan anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp med mera erläggs enligt för tillfället gällande taxa.

Försäljningen av Fanna 32:26 Innebär slutförandet av markanvisningsavtalet med 
AB Enköpings Hyresbostäder.

För närvarande sker det en utbyggnad av infrastrukturen i området. EHB har fått 
ett bygglov på fastigheten för 146 bostäder.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt med AB Enköpings Hyresbostäder godkänns

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet berett ärendet den 7 december 2017 
paragraf 109 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
Köpekontrakt med AB Enköpings Hyresbostäder godkänns

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 4 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt med AB Enköpings Hyresbostäder godkänns.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2018/37

Delegation vid försäljningar och tomträttsupplåtelser 
inom detaljplan för Romberga 23:14 med flera, 
(Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen)

Beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om försäljningar och 
tomträttsupplåtelser med tillhörande genomförandeavtal inom detaljplan Romberga 
23:14 med flera (Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen), KS2013/74.

2. Delegationen gäller till och med 2019-12-31 för beslut i enlighet med tecknade 
markanvisningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 12 januari 2018 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade 12 
december 2016 (KS2016/534) om delegation för att besluta om försäljningar och 
tomträttsupplåtelser inom Kyrkoherdens fiskevatten (nu kallat Älvdansen). Den 
delegationen gällde till och med 12 december 2017.

För att fortsätta kunna erbjuda en smidig process vid kommande marköverlåtelser i 
området så behöver delegationen förlängas till och med 31 december 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om försäljningar och 
tomträttsupplåtelser med tillhörande genomförandeavtal inom detaljplan Romberga 
23:14 med flera (Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen), KS2013/74.

2. Delegationen gäller till och med 2019-12-31 för beslut i enlighet med tecknade 
markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 29 och lämnat 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen har också för egen del beslutat att under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2 i 
kommunstyrelsens förslag, vidaredelegerar kommunstyrelsen beslutanderätten i 
enlighet med punkt 1 och 2 till kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om försäljningar och 
tomträttsupplåtelser med tillhörande genomförandeavtal inom detaljplan Romberga 
23:14 med flera (Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen), KS2013/74.

2. Delegationen gäller till och med 2019-12-31 för beslut i enlighet med tecknade 
markanvisningsavtal.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2017/721

Borgensåtagande för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Beslut
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo till maximalt 10 400 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 15 december 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att räddningstjänstens verksamhet har tydlig 
koppling till kommunernas invånarantal. Både Enköping och Håbo har tillväxttal 
överstigande riksgenomsnittet vilket medför att Räddningstjänsten står inför stora 
investeringsbehov de närmaste åren. En annan orsak är att den fordonspark 
kommunalförbundet har är till stora delar införskaffad i början av 1990-talet. Dessa 
fordon är nu mer än 20 år och behovet av att modernisera fordonsparken är stort.

De investeringar som det utökade borgensåtagandet finansierar är bland annat 
inköp av en släckbil, en tankbil och utveckling av övningsområdet.

Kommunalförbundet kommer ha stora investeringar under de kommande två till tre 
åren för att sedan plana ut och amortering kan påbörjas.

Enköpings kommun äger 65 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo. Detta gör att ett ökat borgensåtagande för Enköpings kommun 
motsvarar 3 900 000 kronor, från dagens 6 500 000 kronor till föreslagna 
10 400 000 kronor. Totalt borgensåtagande, inklusive Håbo kommun, ökas från 
10 000 000 kronor till 16 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen har delegation på motsvarande 50 prisbasbelopp (2 275 000 
kronor) gällande kommunalförbundet varför ärendet ska beslutas i 
kommunfullmäktige.

Beslutet gäller endast om Håbo kommun fattar ett likalydande beslut.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo till maximalt 10 400 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo till maximalt 10 400 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 6 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo till maximalt 10 400 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

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

__________

Kopia till:
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom
Håbo kommun, för kännedom
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2017/662

Förtydligande av borgensram

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut från den 16 oktober 2017 paragraf 144 om 
borgensram för kommande borgensåtaganden för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och AB Enköpings Hyresbostäder förtydligas enligt följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag AB upp till 
ett totalt högsta belopp om 320 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

2. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett 
totalt högsta belopp om 2 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 15 december 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Kommuninvest, som är kommunkoncernens 
största långivare, kräver ett förtydligande gällande borgensramar för kommande 
borgensåtaganden. Tillägget är att kommande borgensåtaganden är så kallad 
proprieborgen, det vill säga såsom för egen skuld. Denna skrivning är inte ny utan 
funnits med sedan tidigare utan föll dessvärre bort vid senaste 
kommunfullmäktigebeslut.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut från den 16 oktober 2017 paragraf 144 om 
borgensram för kommande borgensåtaganden för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och AB Enköpings Hyresbostäder förtydligas enligt följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag AB upp till 
ett totalt högsta belopp om 320 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

2. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett 



Protokoll 29 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

totalt högsta belopp om 2 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut från den 16 oktober 2017 paragraf 144 om 
borgensram för kommande borgensåtaganden för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och AB Enköpings Hyresbostäder förtydligas enligt följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag AB upp till 
ett totalt högsta belopp om 320 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

2. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett 
totalt högsta belopp om 2 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 7 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut från den 16 oktober 2017 paragraf 144 om 
borgensram för kommande borgensåtaganden för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och AB Enköpings Hyresbostäder förtydligas enligt följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag AB upp till 
ett totalt högsta belopp om 320 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.

2. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett 
totalt högsta belopp om 2 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.
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Yrkanden
Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Kommuninvest, för kännedom
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2018/15

Beslut om partistöd 2018

Beslut
Partistödet för första halvåret 2018 betalas ut enligt följande:

Moderaterna – 170 541 kronor

Centerpartiet – 85 271 kronor

Liberalerna – 42 635 kronor

Nystart Enköping – 127 906 kronor

Socialdemokraterna – 241 600 kronor

Vänsterpartiet – 42 635 kronor

Miljöpartiet – 42 635 kronor

Sverigedemokraterna – 85 271 kronor

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige antog den 16 december 
2014 paragraf 145 regler för partistöd för 2015-2018. Av reglerna framgår att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om partistöden två gånger per år: i februari och 
i september. Detta för att stödet ska kunna betalas ut per den 1 mars respektive 
den 1 oktober. Reglerna har sin grund i den ändring av kommunallagen som 
trädde i kraft under 2014 och som innebär att beslut om att betala ut partistöd ska 
fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år.

Kommunledningskontoret har, i enlighet med det beslutade regelverket, räknat upp 
partistödet för 2018. Det finns inga otillsatta mandat i kommunfullmäktige den 31 
december 2017. Därmed blir fördelningen av partistöd för den första utbetalningen 
för 2018 enligt följande:
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Parti Kr per   
parti

Antal 
mandat

Kr per 
mandat

Produkt av 
antal 

mandat och 
kr per 

mandat

Belopp per 
parti år 
2018

Utbetalning 
i mars

M 28 424 11 28 424 312 659 341 083 170541
C 28 424 5 28 424 142 118 170 541 85271
L 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42635
NE 28 424 8 28 424 227 389 255 812 127906
S 28 424 16 28 424 454 777 483 201 241600
V 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42635
MP 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42635
SD 28 424 5 28 424 142 118 170 541 85271

Summa 227 389 51  1 449 602 1 676 990 838495

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Partistödet för första halvåret 2018 betalas ut enligt följande:

Moderaterna – 170 541 kronor

Centerpartiet – 85 271 kronor

Liberalerna – 42 635 kronor

Nystart Enköping – 127 906 kronor

Socialdemokraterna – 241 600 kronor

Vänsterpartiet – 42 635 kronor

Miljöpartiet – 42 635 kronor

Sverigedemokraterna – 85 271 kronor

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 28 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Partistödet för första halvåret 2018 betalas ut enligt följande:

Moderaterna – 170 541 kronor

Centerpartiet – 85 271 kronor

Liberalerna – 42 635 kronor
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Nystart Enköping – 127 906 kronor

Socialdemokraterna – 241 600 kronor

Vänsterpartiet – 42 635 kronor

Miljöpartiet – 42 635 kronor

Sverigedemokraterna – 85 271 kronor

__________

Kopia till:
Samtliga partier, för kännedom
Kansliet, för åtgärd
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Paragraf 22

Rapport av kommunalförbundet VafabMiljös 
investeringar och prioriteringar

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2017 paragraf 128 att uppdra 
till kommunens representanter i direktionen i kommunalförbundet VafabMiljö att 
årligen rapportera till kommunfullmäktige hur arbetet går med avseende på 
investeringar och prioriteringar.

Sverre Ahlbom (S) ledamot i direktionen och Percy Westerlund (M) ersättare i 
direktionen informerar om arbetet i direktionen.

__________
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2017/741

Förslag avfallstaxa 2018

Beslut
Förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa antas att gälla från och 
med 1 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 15 december 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att ett av målen med kommunalförbundet är 
samordning av verksamheten där detta ger fördelar, exempelvis regelverk och 
avgifter för hämtning av hushållsavfall. Att ta fram en gemensam taxekonstruktion 
för medlemskommunerna är därför något som VafabMiljö måste prioritera. Arbetet 
med en gemensam taxekonstruktion för hela regionen är dock komplext och 
behöver få ta tid för att förslaget ska bli väl genomarbetat och väl förankrat i 
kommunerna.

Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera 
steg. I och med att de sista kommunerna i regionen lämnar över sin verksamhet till 
VafabMiljö 1 november 2017 finns nu en samlad bild och det första steget kan tas.

I föreliggande förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört 
med gällande avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan.

Taxan för latrinhämtning berör endast ett fåtal kunder och denna bör bära sina 
egna kostnader. Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Enköping innebär 
det att avgiften höjs för att uppnå kostnadstäckning.

Nedan beskrivs både vilka förändringar som föreslås specifikt i taxan för Enköpings 
kommun. I bilaga 1 finns en förteckning över vilka förändringar som föreslås i 
taxorna för övriga medlemskommuner, för kännedom.

De föreslagna förändringarna har gjorts som justeringar i befintligt taxedokument 
och ändringarna är markerade, se bilaga. Ytterligare tillägg/ändring av mindre art 
kan förekomma utöver de som beskrivs nedan och är i så fall markerad i det 
bilagda förslaget.

Förändringarna kan delas in i tre kategorier:
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1. Mindre ändringar som har stor fördel administrativt och innebär steg tagna mot 
en gemensam taxekonstruktion som är mer rättvis och tydlig, utan att i någon 
större omfattning påverka ekonomin för vare sig VafabMiljö eller kunderna.

2. Formella ändringar som krävs för att VafabMiljö på ett korrekt sätt ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag enligt miljöbalken.

3. Ändringar i latrintaxan, där det finns möjlighet att redan nu anta en taxa med 
rättvisa avgifter som ger kostnadstäckning för denna hantering.

Datum för när ändringarna börjar gälla anpassas, efter att beslut fattats i 
kommunfullmäktige, efter faktureringsintervall för bästa möjliga tydlighet gentemot 
kunden.

Förändringar i taxan för Enköpings kommun

De harmoniserande förändringarna är följande:

”Bindningstid” för abonnemangsändringar 
Ändring av abonnemang bör vara kostnadsfritt för att inte ”straffa” de som har 
förändrad livssituation. Däremot införs en bindningstid på sex månader för att 
motverka möjligheten att ändra kärlstorlek inför och efter storhelger.

De formella ändringar som föreslås är följande:

Debiteringsintervall 
Då det för närvarande sker förändringar inom VafabMiljö och det inte finns krav på 
att debiteringsintervall preciseras i taxan tas skrivningen bort. Detta ger större frihet 
att justera faktureringsintervallen om så skulle behövas.

Ändring av latrintaxan

I gällande taxor för medlemskommunerna skiljer sig såväl valmöjligheter som 
prissättning. VafabMiljö strävar efter enhetlighet i erbjudna tjänster. Då 
latrinhämtning endast nyttjas av ett fåtal abonnenter bör denna verksamhet bära 
sina egna kostnader. Med nya avtal för insamling och behandling har VafabMiljö 
kunnat ta fram en taxa som ger kostnadstäckning för hanteringen.

I förslaget erbjuds abonnemang endast för sommarsäsongen medan möjlighet 
finns att beställa (buda) hämtning under resten av året. Detta kommer att minska 
onödiga transporter då många abonnenter bara behöver latrinhämtning enstaka 
gånger under vintern. I förslaget är priset detsamma per kärl oavsett om kunden 
väljer abonnemang eller budning, vilket också bör minska onödiga transporter.
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I taxeförslaget är priset per budad hämtning något högre än idag i Enköping 
kommun för att uppnå kostnadstäckning. I diagrammet nedan visas nuvarande 
avgifter för budade hämtningar och för abonnemang i samtliga 
medlemskommuner. 

Ekonomiska konsekvenser

Detta förslag till ny avfallstaxa innebär obetydliga ekonomiska konsekvenser för 
abonnenterna. De ändringar som föreslås är positiva, genom att avgifterna tas bort 
för byte av kärl och för ansökan om delat kärl. Dessutom sänks avgiften något för 
delade kärl och för budad hämtning av latrin.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det bästa är att anta den 
föreslagna avfallstaxan för 2018 inklusive förändrad latrintaxa.

I Enköpings kommun finns idag 161 stycken abonnenter som berörs av ändringen. 
Av dessa är det endast 8 stycken som har helårsabonnemang. Antalet abonnenter 
minskar varje går, har varit en minskade trend i flera år. Under vinterhalvåret så 
körs latrinrundan ofta utan att det finns något kärl att hämta, att under 
vinterhalvåret istället beställa budning ger stora miljövinster i och med minskade 
transporter.

Som det ser ut idag så subventionerar hela avfallskollektivet latrinhanteringen. Det 
bästa är att latrinhämtningen bär sina egna kostnader.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa antas att gälla från och 
med 1 mars 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa antas att gälla från och 
med 1 mars 2018.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 och lämnat förslag till 
beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa antas att gälla från och 
med 1 mars 2018.

__________

Kopia till:
VafabMiljö, för kännedom
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2017/792

Tilläggsbudget för brandstation i Örsundsbro

Beslut
Investeringsbudgeten utökas med 7 miljoner kronor för byggnation av brandstation 
i Örsundsbro.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att i investeringsbudgeten för 2017 finns 18 miljoner 
kronor budgeterade för brandstation i Örsundsbro. Upphandlingen är nu klar och 
total utgift uppgår till 25 miljoner kronor. För genomförande krävs en tilläggsbudget 
med 7 miljoner kronor.

Enligt förbundsordningen ska respektive kommun stå för investeringar av nya 
brandstationer och medföljande hyresökning. Brandstationen i Örsundsbro 
beräknas klar under april 2019. Preliminär ökning av hyreskostnad kalkyleras till 
cirka 1,6 miljoner kronor. Medlemsbidraget behöver då hanteras i budgetprocessen 
för 2019-2020.

Kommunledningskontorets bedömning
Den projektbudget på 18 miljoner kronor som finns för 2017 kommer att 
ombudgeteras till 2018 i samband med 2017 års bokslut. Tilläggsbudgeten läggs 
därför under år 2019.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Investeringsbudgeten utökas med 7 miljoner kronor för byggnation av brandstation 
i Örsundsbro.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2018 och överlämnat det till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av sent utdelade 
handlingar.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 14 och lämnat 
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringsbudgeten utökas med 7 miljoner kronor för byggnation av brandstation 
i Örsundsbro.

Yrkanden
Helena Proos (S), Jan Fredriksson (C) och Sabina Lindberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

__________

Kopia till:
Kommunledningskontoret, för åtgärd
Tekniska nämnden, för åtgärd
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2017/594

Regler för investeringar

Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om styrdokumentet ”Riktlinjer för 
investeringar” antaget den 21 oktober 2014, paragraf 127 (KS2014/405).

2. Kommunfullmäktige antar förslag om ”Regler för investeringar” daterade 6 
december 2017 med följande tillägg under avsnittet om slutredovisning:

Till slutredovisningen ska alltid lämnas en efterkalkyl med analys av eventuella 
avvikelser jämfört med investeringskalkylen.

3. Reglerna träder i kraft 6 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 15 december 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att en översyn av gällande styrdokument ”Riktlinjer 
för investeringar” har skett av nedanstående anledningar:

- Alla styrdokument ska ses över enligt kommunstyrelsens beslut om regelverk 
(KS2016/638).

- Anpassning till redovisningsregler, behov av förtydliganden och omarbetningar.

- Framtagen åtgärdsplan för fastighetsverksamheten.

Kommunledningskontoret har gjort översynen i samverkan med förvaltningschefer 
och övriga representanter för samhällsbyggnadsförvaltning, upplevelseförvaltning 
och utbildningsförvaltning.

Riktlinjerna för investeringar har förutom förtydliganden omarbetats där de största 
förändringarna är:

- Anpassning till korrekt redovisning
Förstudier och utredningar ska redovisas som kostnader så att de belastar årets 
resultat. Tidigare inkluderades de i projektutgifterna.

- Prioritering av investeringar
Investeringsutrymmet är betydligt lägre än nämndernas framtagna 
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investeringsplaner. För att kunna prioritera har en prioriteringsordning tagits fram 
för att underlätta beredning och politiska beslut.

- Förtydliganden av slutredovisning
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en 
översyn av kommunens fastigverksamhet (22 mars 2016, paragraf 85). Uppdraget 
resulterade i en åtgärdsplan som beskriver behovet av att revidera alla 
styrdokument kring lokalförsörjning, investeringsregler och arbetssätt.

Kommunledningskontorets bedömning
Nuvarande Riktlinjer för investeringar är de första som framtagits i kommunen. 
Avsikten är att de löpande uppdateras och förbättras allteftersom erfarenheterna i 
investeringsprocessen visar på vad som behöver åtgärdas.

För att klassificera förslagets dokumenttyp har kommunledningskontoret utgått från 
kommunstyrelsens beslutade Regler för styrdokument. Kommunledningskontoret 
bedömer att framtaget förslag är av dokumenttypen ”regler” då de är ”internt 
bindande föreskrifter och avvikelser får inte ske om det inte är angivet i regeln att 
så får ske”. Förslaget har även en alltför hög detaljeringsgrad för att klassas som 
dokumenttypen ”policy”.

Kommunledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige bör besluta om 
förslaget då delar av förslaget inte inryms i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om styrdokumentet ”Riktlinjer för 
investeringar” antaget den 21 oktober 2014, paragraf 127 (KS2014/405).

2. Kommunfullmäktige antar förslag om ”Regler för investeringar” daterade 6 
december 2017.

3. Reglerna träder i kraft 6 februari 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2018 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om styrdokumentet ”Riktlinjer för 
investeringar” antaget den 21 oktober 2014, paragraf 127 (KS2014/405).
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2. Kommunfullmäktige antar förslag om ”Regler för investeringar” daterade 6 
december 2017.

3. Reglerna träder i kraft 6 februari 2018.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 15 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om styrdokumentet ”Riktlinjer för 
investeringar” antaget den 21 oktober 2014, paragraf 127 (KS2014/405).

2. Kommunfullmäktige antar förslag om ”Regler för investeringar” daterade 6 
december 2017.

3. Reglerna träder i kraft 6 februari 2018.

Yrkanden
Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tillägg under avsnittet om slutredovisning:

Till slutredovisningen ska alltid lämnas en efterkalkyl med analys av eventuella 
avvikelser jämfört med investeringskalkylen.

Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag som yrkats av Ingvar Magnusson (NE) med flera och 
dels Ingvar Magnussons (NE) redaktionella ändring. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får ta ställning till Ingvar 
Magnussons (NE) redaktionella ändring och därefter till kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter fullmäktige först ta ställning till Ingvar Magnussons (NE) 
redaktionella ändring och därefter till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla båda.

__________

Kopia till: Ansvarig handläggare, för åtgärd
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2017/759

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Beslut
1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

2. Handlingsplanen bör ge hög prioritet till arbete emot hedersrelaterat våld och 
förtryck.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för 
handlingsplanens genomförande och ska halvårsvis granska arbetet med planen 
och en årlig rapport skall delges kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 14 december 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att frågan om våldsbejakande extremism har de 
senaste åren blivit allt mer intensifierad. Som bakgrund finns strömningar, såväl i 
en internationell som i en svensk kontext, som avspeglat sig i tre våldsbejakande 
extremistiska miljöer; Vit makt, vänsterautonom och religiös. De bildar tillsammans 
i varierande grad hotbilder mot grundlagsskyddade rättigheter såväl hos individer 
som hos samhället i stort. Därför är det av största vikt att samhället förstår och har 
förmåga att möta upp och motverka de våldsbejakande delarna av dessa 
strömningar, oavsett om det är på nationell eller lokal nivå.

Ansvarig myndighet, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, har 
på senare tid fört fram och förordat en nyansering av ansvaret som faller inom 
ramen för det kommunala uppdraget i frågan, mycket på inrådan av kritik framfört 
från SKL. Det betyder att det är ett kommunalt uppdrag att ta fram en struktur och 
plan för hur arbetet ska organiseras och bedrivas utifrån en kontinuerligt framtagen 
lokal lägesbild kopplat till en lokal handlingsplan. Kommunen måste i 
sammanhanget också visa på avgränsning i uppdrag och söka nödvändiga 
samverkansformer med omgivande samhälle, såsom myndigheter, civil sektor och 
näringslivet.

Nyckel till framgång är, med hänvisning till uppföljningsrapporter runt det 
kommunala uppdraget – SKL 2017,  att förankra in arbetet i de ordinarie strukturer 
och bygga ett system för systematisk framtagen lägesbild samt att arbeta efter en 
antagen handlingsplan.
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Förslaget till handlingsplan för Enköpings kommun är att arbeta systematiskt 
utifrån redan existerade forum. Det naturliga sammanhanget är genom det 
brottsförebyggande arbetet och att våldsbejakande extremism blir en viktig del av 
den kontinuerligt framtagna lokala lägesbilden som följs upp under det . Till detta 
tillkommer viktiga påfyllnadsområden i kunskap och behov av fortsatt utvecklat 
arbete med lokalpolisområdet Enköping/Håbo och med civilsamhället, inte minst 
trossamfund och föreningsliv.

Ansvarig samordnande funktion är kommunens brotts och drogsamordnare.

I Enköpings kommuns styrdokument finns inte handlingsplan med som alternativ . I 
detta fall förordas ett avsteg då det finns en enhetlighet från nationell nivå på 
kommunerna att ta fram en handlingsplan. Skälet är att kraften i arbetet framförallt 
återfinns i åtgärdsmatrisen – de aktiviteter som på förslag bör genomföras. Därav 
finns även goda möjligheter att följa upp arbetet i detalj, såväl lokalt som på 
nationell nivå.

En lokal handlingsplan för arbetet att motverka våldsbejakande extremism behövs 
för att åskådliggöra behov som finns i Enköpings kommun. Handlingsplanen 
kommer ge struktur och förstärkning runt det lokala brottsförebyggande arbetet 
likväl som det riktar ett uppdrag till kommunens generella demokratiarbete.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 januari 2017 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 23 och lämnat 
förslag till beslut.

Efter kommunstyrelsens beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
handling.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.



Protokoll 46 (63)

Sammanträdesdatum
2018-02-05

Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Yrkanden
Helena Proos (S), Lars Frantzén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Percy Westerlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

- kommunfullmäktige beslutar att handlingsplanen bör ge hög prioritet till arbete 
emot hedersrelaterat våld och förtryck.

- kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra 
politisk styrgrupp för handlingsplanens genomförande. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott skall halvårsvis granska arbetet med planen och en årlig rapport skall 
delges kommunfullmäktige.

Britta Dalved (V) yrkar att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska 
hanteras i en egen handlingsplan.

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Percy 
Westerlunds (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 
förslag som Helena Proos (S) med flera yrkat bifall till och dels Percy Westerlunds 
(M) två bifallsyrkanden. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att 
kommunfullmäktige först får ta ställning till kommunstyrelsens förslag och därefter 
till Percy Westerlunds (M) tilläggsyrkanden var för sig. Kommunfullmäktige 
godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige bifallit det. Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning 
till Percy Westerlunds (M) första tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå det.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla tilläggsyrkandet röstar Ja och den som vill avslå yrkandet röstar Nej. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Helena Proos (S) X

Sverre Ahlbom (S) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Solweig Sundblad (S) X

Sven Jansson (S) X

Marié Karlström (S) X

Jesper Englundh (S) X

Åsa Andersson (S) X

Matz Keijser (S) X

Laila Berglind (S) X

Susanne Brofall (S) X

Dulce Maria Rodriguez (S) X

Markus Lappi (S) X

Sabina Lindberg (S) X

Hans Lövling (S) X

Anders Wikman (NE) X

Thomas Ekblom (NE) X

Philip Wikman (NE) X

Johnny Karlsson (NE) X

Fred Raghall (NE) X

Ingvar Magnusson (NE) X

Kenneth Hällbom (MP) X

Gunnel Bergman (MP) X

Neil Ormerod (V) X

Britta Dalved (V) X

Oscar Widman (M) X

Jan Petersson (M) X

Monica Avås X

Percy Westerlund (M) X

Bitte Myrsell (M) X
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Beslutande Ja Nej Avstår

Runa Larsson (M) X

Peter Book (M) X

Johan Sundbäck (M) X

Mats Flodin (M) X

Tommy Myrsell (M) X

Kenneth Löthegård (C) X

Rebecka Lindström (C) X

Jan Fredriksson (C) X

Mats Lundqvist (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 22

Kommunfullmäktige har därmed bifallit tilläggsyrkandet. 

Beslutsgång, forts
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till Percy Westerlunds (M) andra 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla det samma.

__________

Kopia till: Ansvarig handläggare, för åtgärd
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2016/620

Svar på motion - Utredning om alternativa driftsformer

Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Oscar Widman (M), Jessika Roswall (M), Jan Petersson (M), Monica Avås (M), 
Percy Westerlund (M), Bitte Myrsell (M), Runa Larsson (M), Peter Book (M), Johan 
Sundbäck (M), Mats Flodin (M) och Tommy Myrsell (M) reserverar sig mot att 
motionen inte bifalls.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 1 november 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Mats Flodin (M) har den 9 november 2016 
lämnat in en motion som föreslår att en utredning tillsätts för att undersöka vilka 
tjänster och förvaltningsobjekt som kommunen är huvudman för och föreslag på 
vad som är möjligt och lämpligt att konkurrensutsätta. Det ska vidare utredas vilken 
koppling som bör finnas mellan ett föreningsbidrag och en motprestation till 
kommunen, samt vilka underhålls- och driftsuppgifter som kan vara lämpliga att 
lägga på föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar som brukar 
kommunens anläggningar.

Kommunfullmäktige beslöt den 24 november 2016 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.

Som grund för sitt yrkande anger Mats Flodin (M) att kostnaderna i kommunerna 
förutspås öka kraftigt och att Enköping redan har en av de högsta 
kommunalskatterna i närområdet. Dessa faktorer är skäl för att undersöka 
alternativa driftsformer till kommunen som utförare. Mats Flodin (M) konstaterar att 
privata utförare finns sedan länge inom skola och omsorg och att 
fastighetsunderhåll, växel och städning är andra områden som ofta sköts i privat 
regi.

Kommunledningskontorets bedömning
I det beslutade dokumentet ”Övergripande verksamhetsplan med budget 2018” 
(KS2017/522) beskrivs under avsnittet Ekonomi målet att uppnå god ekonomisk 
hushållning för 2018. Målet innebär förutom att det ekonomiska resultatet ska vara 
minst två procent även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de 
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utnyttjas på ett effektivt sätt. Detta innebär att de mål och planer som nämnderna 
sätter upp ska följas upp och att det bör göras göra kostnads- och 
kvalitetsjämförelser med andra organisationer. Nämnderna är uppmanade att 
fokusera på driftskonsekvenser och att kalkyler ska innefatta projektens totala 
driftskonsekvenser.

I övergripande verksamhetsplan med budget 2018 finns dessutom ett uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att föreslå en långsiktig finansieringsplan 
för kommunens totala investeringsbudget. Alternativa finansieringslösningar ska 
undersökas i framtagandet av finansieringsplanen.

Nämnderna ansvarar för att ta nödvändiga åtgärder för att hålla en budget i balans. 
Nämnderna har därför till uppgift att kontinuerligt pröva att verksamheten gör rätt 
saker och att ständigt effektivisera. I detta kan ingå att även överväga lösningar där 
delar av verksamhet inte görs i egen regi eller undersöka om driftkostnader kan 
minskas genom att lägga uppgifter utanför kommunen på organisationer eller 
föreningar.

Kommunledningskontoret bedömer att en specifik utredning om vilka 
förvaltningsobjekt som kommunen idag är huvudman för och som kan 
konkurrensutsättas inte bidrar till att målet för god ekonomisk hushållning nås. 
Fokus för nämnderna ska vara att nyttja tilldelade medel på bästa sätt oavsett om 
detta är i egen eller privat regi.

Föreningsbidraget är alltid kopplat till någon form av motprestation från 
organisationen i fråga. Oftast genom att stärka varumärket Enköping eller på annat 
sätt tillföra ett värde till kommunens medborgare. Det är dessutom möjligt att 
koppla ytterligare prestationer till föreningsbidraget. Upplevelseförvaltingen arbetar 
kontinuerligt med att förtydliga riktlinjer och styrdokument och just nu sker en 
översyn om bl. a hur föreningsbidraget ska tillämpas.

Kommunfullmäktige har den 11 december 2017 paragraf 190 bordlagt ärendet till 
nästa sammanträde.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 november 2017 och lämnat förslag till 
beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2017 paragraf 206 och 
lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Mats Flodin (M) och Jan Petersson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Helena Proos (S) och Neil Ormerod (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 
det vill säga att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 
förslag att motionen ska avslås som Helena Proos (S) med flera yrkat bifall till och 
dels Mats Flodins (M) med fleras yrkande att motionen ska bifallas. 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.

__________
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2017/345

Svar på motion om att införa krav på laddstolpar i 
parkeringsstrategin

Beslut
1. Motionens första yrkande bifalls och frågan utreds vidare inom ramen för 
framtagande av parkeringstal.

2. Motionens andra förslag avslås.

3. Motionens tredje förslag bifalls i lägen där elnätet uppfyller nödvändiga krav.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 30 november 2017 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Centerpartiet inkom i april 
2017 med en motion kopplat till det pågående arbetet med ny parkeringspolicy för 
Enköpings stad.

Man konstaterar att elbilen blir ett allt populärare miljövänligt alternativ samtidigt 
som tillväxten är hög i Enköping och många nya bostadsområden och projekt 
planeras och genomförs. 

Centerpartiet föreslår:

1. att vi i samband med parkeringsstrategin inför krav på ett visst antal laddstolpar 
per område eller per boyta, på samma sätt som parkeringstalen beräknas.

2. att vi i samband med utformandet av parkeringsstrategin ser över möjligheten till 
differentierad parkeringsavgift.

3. att vi placerar laddstolpar vid kommunala anläggningar så som simhall, bibliotek 
osv.

Yrkandena besvaras nedan av samhällsbyggnadsförvaltningen. Punkten 1 bereds 
via plan-, mark- och exploateringsutskottet som äger frågan om parkeringstal.

Punkten 2 och 3 har beretts via tekniska nämnden vid dess sammanträde 23 
november 2017. Tekniska nämnden ansvarar för tids- och avgiftsreglering samt 
laddinfrastrukturfrågor på kommunal mark. På sitt sammanträde beslutade tekniska 
nämnden att man ville förslå kommunfullmäktige att ”anse punkten två besvarad 
genom parkeringspolicyn”.
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Den sammanvägda bedömningen från kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott är dock att punkten 2 bör avslås. Detta då det tydligt framgår i 
bedömningen nedan och i parkeringspolicyn att förslaget inte är ligger i linje med 
de strategier som finns förslagna för parkering.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Frågorna och förslagen i motionen ligger generellt i samma linje som det pågående 
arbetet med att utveckla parkeringsfrågan i kommunen.

Koppling mellan motionens första förslagspunkt och kommande parkeringstal

När det gäller att reglera antalet parkeringsplatser med laddmöjlighet i de 
kommande parkeringstalen behöver formerna för detta utredas vidare. 
Intentionerna är bra, förvaltningen bedömer att frågan bör ingå i den kommande 
utformningen av parkeringstal.

En aspekt som dock måste vägas in är hur detaljerade i val av exakt teknik vi ska 
vara i parkeringstalen. Risken finns att vi låser fast oss i en särskild teknisk lösning 
som snabbt blir inaktuell tack vare den snabba teknikutvecklingen på området.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott är ansvarigt för att 
fastställa parkeringstal som ett efterföljande steg till parkeringsstrategin och frågan 
och diskussionerna kommer hanteras vidare i den processen.  

Koppling mellan motionens andra förslag och genomförande av ny tids- och 
avgiftsreglering

När det gäller förändrad tids- och avgiftsreglering finns principen för det nya 
systemet i parkeringspolicyn. I det kommande genomförandeskedet kommer 
förvaltningen ta fram förslag till exakta nivåer och zoner. En differentierad 
parkeringsavgift för elbilar är dock en mer komplicerad fråga. Att främja elbilen 
ekonomiskt i en parkeringssituation gynnar klimatfrågan men inte resten av 
effekterna som bilar och parkeringar står för i en stad. I staden konkurrerar bilarna 
om utrymmet med övriga transportsätt, då spelar drivmedel ingen roll. En elbil tar 
lika stor plats som en dieselbil. Utifrån detta anser förvaltningen att differentierad 
parkeringsavgift för elbilar inte ligger i linje med trafikstrategins övergripande mål 
om att de hållbara transporterna (gång, cykel och kollektivtrafik) ska öka och få ta 
större plats i staden.

Koppling mellan motionens tredje förslag och parkeringspolicy
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I utkastet till parkeringspolicy som nu bereds inför beslut i kommunfullmäktige finns 
en särskild strategi för att öka möjligheterna till laddning av elbil. Strategin innebär 
att kommunen genom att styra hur parkeringsplatser utformas kan gynna val av 
miljövänligare fordon och främja hållbara transporter. Det kan till exempel vara att 
förnybara drivmedel som el premieras framför konventionella bensin- och 
dieselbilar.

Strategin säger vidare att ” i parkeringsanläggningar och parkeringsplatser på 
tomtmark kan parkeringsplatser reserveras för bilar som kan drivas med el. Genom 
att förses med laddmöjligheter kan de bidra till minskad användning av fossila 
drivmedel.”

Kopplat till strategin får tekniska nämnden ansvar för insatsområdet: ”Skapa 
förutsättningar för möjligheter för allmänheten att ladda elbilar och tanka fossilfria 
drivmedel, exempelvis genom markupplåtelse.”

I det fortsatta arbetet måste kapacitet i elnätet beaktas vid val av lokalisering då 
laddstolpar, speciellt snabbladdare, kräver väldigt mycket ström och närhet till 
transformatorer.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande bifalls och frågan utreds vidare inom ramen för 
framtagande av parkeringstal.

2. Motionens andra förslag avslås.

3. Motionens tredje förslag bifalls i lägen där elnätet uppfyller nödvändiga krav.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 7 december 2017 
paragraf 112 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande bifalls och frågan utreds vidare inom ramen för 
framtagande av parkeringstal.

2. Motionens andra förslag avslås.

3. Motionens tredje förslag bifalls i lägen där elnätet uppfyller nödvändiga krav.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 16 januari 2018 paragraf 18 och lämnat 
förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande bifalls och frågan utreds vidare inom ramen för 
framtagande av parkeringstal.

2. Motionens andra förslag avslås.

3. Motionens tredje förslag bifalls i lägen där elnätet uppfyller nödvändiga krav.

Yrkanden
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Ingvar Magnusson (NE), Mats Flodin (M) och Gunnel Bergman (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Urika Ornbrants (C) 
yrkande att motionen ska bifallas i sin helhet och dels kommunstyrelsens förslag 
att bifalla första och tredje förslaget i  motionen och avslå det andra förslaget. 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter först fullmäktige ta ställning till första och tredje förslaget i 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifallit dessa. Därefter låter 
ordföranden fullmäktige ta ställning till andra förslaget i motionen och finner att 
kommunfullmäktige har avslagit det samma.

__________

Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Plex-utskottet, för åtgärd
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2018/53

Motion - Starta ett långsiktigt strategiskt 
våldspreventivt arbete utifrån metoden MVP

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Kenneth Hällbom (MP) har den 17 januari 2018 inkommit med motion om att Starta 
ett långsiktigt strategiskt våldspreventivt arbete utifrån metoden MVP. Motionären 
yrkar att kommunen genom utbildningsnämnden startar ett långsiktigt strategiskt 
våldspreventivt arbete utifrån metoden MVP. 

__________

Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2017/314

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2017

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från tredje kvartalet 2017 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har den 19 oktober 2017 paragraf 175 överlämnat 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut. Av nämndens protokoll fram går att 
en gång per kvartal ska kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut 
och avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Syftet med 
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt 
socialtjänstlagen (Sol) och lagen om stöd och service (lSS). Rapporten ska avse 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om 
utdömande av en särskild avgift.

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 juni 2017 och som inte 
verkställts senast 30 september 2017. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott.

Redovisningen av beslut enligt Sol avser 14 beslut om särskilt boende och 
redovisningen av beslut enligt lSS avser 33 beslut.

Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2017 
anledningen till att besluten inte har verkställts.

Kommunfullmäktige har bordlagt ärendet den 11 december 2018 paragraf 191.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 november 2017 och lämnat förslag till 
beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från tredje kvartalet 2017 anmäls 
och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2017 paragraf 208 och 
lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service från tredje kvartalet 2017 anmäls 
och läggs till handlingarna.

__________

Kopia till:
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2017/377

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2017

Beslut
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen från tredje kvartalet 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 23 oktober 2017 paragraf 162 överlämnat rapport över ej 
verkställda beslut. Av protokollet framgår att kommuner har skyldighet att 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen och 
rapportering enligt 16 kapitlet 6 paragrafen 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 kapitlet 1 
paragrafen som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan 
åläggas att betala en särskild avgift.

Socialförvaltningen har inget ej verkställt beslut att rapportera för tredje kvartalet 
2017.

Kommunfullmäktige bordla ärendet den 11 december 2018 paragraf 192.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 november 2017 och lämnat förslag till 
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen från tredje kvartalet 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 november 2017 paragraf 209 och 
lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen från tredje kvartalet 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

__________

Kopia till:
Socialnämnden, för kännedom
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Paragraf 32

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
- Upplevelsenämndens beslut från den 23 november 2017 paragraf 96, 
Medborgarförslag – Gör ett studiebesök i Kumla sjöpark innan arbetet med 
simhallsområdet, KS2017/339

- Kommunstyrelsens beslut från den 16 januari 2018 paragraf 19, 
Medborgarförslag – Skönhetsråd, KS2017/407

- Kommunstyrelsens beslut från den 16 januari 2018 paragraf 20, 
Medborgarförslag – Nytt kommunhus, KS2017/438

- Kommunstyrelsens beslut från den 16 januari 2018 paragraf 21, 
Medborgarförslag – Enköpings utveckling och byggnationer, KS2017/631

- Upplevelsenämndens beslut från den 25 januari 2018 paragraf 9, 
Medborgarförslag – Frisbeegolfbana, KS2017/297

- Upplevelsenämndens beslut från den 25 januari 2018 paragraf 10, 
Medborgarförslag – Utomhusgym i Örsundsbro, KS2017/359

__________
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2014/450

Valärenden

Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:

Johan Svenssons (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden 
och ersättare i kommunfullmäktige

Ulf Åkessons (M) avsägelse av uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
upplevelsenämnden

Malin Grindes (NE) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Maria Bakas (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i skolnämnden.

Gunnel Bergmans (MP) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 
från och med den 13 februari 2018.

2. Till nedanstående uppdrag väljs:

Upplevelsenämnden, till och med den 31 december 2018

Vice ordförande Magnus Johansson (M)

efter Ulf Åkesson (M)

Ledamot Staffan Karlsson (M)

efter Magnus Johansson (M)

Ersättare vakant (M)

efter Staffan Karlsson (M)

Skolnämnden, till och med den 31 december 2018

Ledamot Erik Boman (S)

efter Maria Bakas (S)
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Kommunstyrelsen, från och med 13 februari 2018 till och med den 31 oktober 
2018

Ersättare Kenneth Hällbom (MP)

efter Gunnel Bergman (MP)

Beskrivning av ärendet
Johan Svensson (C) har den 19 januari 2018 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Ulf Åkesson (M) har den 22 januari 2018 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ledamot och vice ordförande i upplevelsenämnden.

Malin Grinde (NE) har den 29 januari 2018 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Maria Bakas (S) har den 1 februari 2018 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ledamot i skolnämnden.

Gunnel Bergman (MP) har den 4 februari 2018 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 13 februari 2018.

__________

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