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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutande organ Kommunstyrelsen
Plats och tid

Linbanegatan 12, Kungsängslilja samt digitalt via Teams, tisdagen den 22 februari 2022,
klockan 09.00–15.03

Ajournering

Under § 33, klockan 10.35 – 10.50, 12.30 – 14.00, 14.27 – 14.37

Beslutande

Peter Book (M), ordförande, §§ 30–32, 34–56
Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande
Elisabeth Norman (C)
Jenny Gavelin (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Matz Keijser (S)

Solweig Eklund (S)
Linda Johansson (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare
Ingvar Magnusson (NE), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande
ersättare

Staffan Karlsson (M)
Magnus Hellmark (C)
Tuija Rönnback (NE)

Magnus Ahlkvist (V)
Lars Wistedt (SD)

Övriga deltagare

Louise Boisen, VA-strateg, § 32
Tobias Viberg, planarkitekt, § 32
Melanie Cimerland, mark- och
exploateringsingenjör, § 32
Jonas Bergström, markförvaltare, § 32
Eva-Lena Lundholm, ekonom, § 32
Annelie Högsund, kvalitetsstrateg, § 32

Laila Eklund, inköpschef, § 32
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef, § 32
Magnus Åsman, utredare, § 32
Ulrika K Jansson, kommundirektör
Hannu Högberg, stabschef KLF
Johanna Sköld, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Linbanegatan 12, fredagen den 25 februari klockan 09.00

Avser paragrafer

30 - 56

Sekreterare
Johanna Sköld
Ordförande, § 30-32, 34-56
Peter Book
Ordförande, § 33
Ulrika Ornbrant
Justerande
Jesper Englundh

Protokoll

2 (39)

Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Sista dag att överklaga

2022-02-22
2022-02-25
2022-03-21

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

3 (39)

Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
Ärende

Sidnr

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4
Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5
Information och ärendedragningar ..................................................................................................................... 6
Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av Villbergaby 3:1 - beslut om godkännande ....................... 7
Detaljplan för del av Grillby 64:1 och 8:3 - beslut om antagande ....................................................................... 8
Genomförandeavtal för Åkersberg 2:56 - beslut om godkännande ................................................................. 10
Tomträttsavtal med sidoavtal för Åkersberg 2:56 - beslut om godkännande ...................................................11
Remissvar - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 .................................................12
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021 ...................................................................................................... 14
Kommunstyrelsens uppföljning av internkontroll 2021 ..................................................................................... 15
Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022 för hyresgästanpassning – ärendet utgår .................17
Policy för inköp och upphandling ...................................................................................................................... 18
Upphäva riktlinjer för färdtjänst ......................................................................................................................... 19
Revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente ..........................................................20
Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar ........................................................................................... 22
Remissvar - Stadgar för Upplandsstiftelsen ..................................................................................................... 24
Motion - Inför språkkrav i svenska för anställninginom omsorgen ................................................................... 26
Revidering ägardirektiv för ENA Energi AB ...................................................................................................... 28
Avsättning av pengar för kompetensutvecklingsfonden 2022 .......................................................................... 30
Återrapport om uppdrag gällande rekrytering av ny kommundirektör .............................................................. 31
Redovisning av delegationsbeslut 2022 ........................................................................................................... 32
Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 ............................................................................................... 33
Ledamotsinitiativ - kommunstyrelsens utskotts handlingar .............................................................................. 34
Nämndernas årsplan 2022 ............................................................................................................................... 35
Ledamotsinitiativ - förtydligande om ledamotsinitiativ ...................................................................................... 36
Ledamotsinitiativ - hur informerar kommunen medborgarna om höstens val? ................................................38
Övriga frågor ..................................................................................................................................................... 39

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 30

Upprop och val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 31

Godkännande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:
- Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022 för hyresgästanpassning,
§ 40 utgår från dagens sammanträde.
- Nämndernas årsplaner 2022 läggs till som § 53.
- Ledamotsinitiativ om förtydligande om ledamotsinitiativ från Anders Wikman (NE)
läggs till som § 54.
- Ledamotsinitiativ om hur informerar kommunen medborgarna om höstens val från
Anders Wikman (NE) läggs till som § 55.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 32

Ärendenummer KS2022/19

Information och ärendedragningar
Jäv
Peter Book anmäler jäv och deltar inte i ärendedragningen gällande fastställande
av VA-verksamhetsområde för del av Villbergaby 3:1.

Sammanfattning
- Kommundirektör Ulrika K Jansson informerar om pågående rekrytering för
tjänsterna HR-chef och ekonomichef samt om nya lokaler på linbanegatan 12.
- VA-strateg Louise Boisen föredrar ärendet Fastställande av VAverksamhetsområde för del av Villbergaby 3:1.
- Planarkitekt Tobias Viberg föredrar ärendet Detaljplan för del av Grillby 64:1 och
8:3. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
- Mark- och exploateringsingenjör Melaine Cimerland och markförvaltare Jonas
Bergström föredrar ärendena Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av
Villbergaby 3:1 och Tomträttsavtal med sidoavtal för Åkersberg 2:56.
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
- Stabschef Hannu Högberg, ekonom Eva-Lena Lundholm och kvalitetstrateg
föredrar ärendet Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021 och Kommunstyrelsens
uppföljning av interkontroll 2021. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
- Inköpschef Laila Eklund föredrar ärendet Policy för inköp och upphandling.
- Kansli- och utredningschef föredrar ärendet Upphäva riktlinjer för färdtjänst.
Kommunstyrelsen diskuterar kommunfullmäktiges roll gentemot kommunens
nämnder.
- Utredare Magnus Åsman föredrar ärendet revidering av ägardirektiv för ENA
Energi AB.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 33

Ärendenummer KS2021/834

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av
Villbergaby 3:1 - beslut om godkännande
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp,
dagvatten gata samt dagvatten fastighet för del av Villbergaby 3:1 fastställs enligt
bifogad karta.

Jäv
Ordförande Peter Book (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut.

Sammanfattning
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet.
Detaljplan för del av Villbergaby 3:1 vann laga kraft den 24 mars 2021 och kommer
att bebyggas. Området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan
fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter:
- Del av Villbergaby 3:1
- Del av Villbergaby S:1

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 4
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-07
Karta VA-verksamhetsområde Villbergaby 3:1
Protokollsutdrag Tekniska nämnden, 2021-11-17, § 116
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 34

Ärendenummer KS2020/547

Detaljplan för del av Grillby 64:1 och 8:3 - beslut om
antagande
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanens antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens plan-, mark-och exploateringsutskott beslutade den 10
september 2020, § 72 att ge positivt planbesked och att kommunen ska pröva
möjligheten att upprätta ny detaljplan för aktuellt område och skicka planen på
samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av ytterligare bostadstomter
för enbostadshus som är väl anpassade till den omgivande miljön. Planen ska
även ge möjlighet till framtida utveckling av befintliga
ekonomibyggnader. Detaljplaneförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för
Grillby.
Detaljplaneförslaget har varit utsänt på samråd från 21 maj 2021 till 11 juni 2021
samt granskning från den 15 oktober 2021 till den 29 oktober 2021. Inkomna
synpunkter har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen respektive
granskningsutlåtandet. En sakägare som yttrat sig under samråd och granskning
bedöms ha kvarstående synpunkter.
Med de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning bedöms
detaljplaneförslaget vara redo att antas. Framtagandet av detaljplanen har
finansierats genom ett planavtal, planläggning bekostas därmed av sökande.
Beslutet medför inga nya kommunala investeringar eller driftkostnader. Beslutet
bedöms ge marginella eller inga ekonomiska konsekvenser. Förvaltningens
sammanvägda bedömning är att detaljplanens genomförande inte medför några
eller endast marginella sociala och miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 11
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltning, 2022-01-17
Plankarta, 2022-01-12
Planbeskrivning, 2022-01-12
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Samrådsredogörelse, 2021-10-11
Utlåtande, 2022-01-12
__________
Beslutet skickas till:
Sakägare med kvarstående synpunkter
Sökande, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 35

Ärendenummer KS2021/596

Genomförandeavtal för Åkersberg 2:56 - beslut om
godkännande
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att genomförandeavtal med INKLD Åkersberg 2:56
AB godkänns.

Sammanfattning
Under 2020 genomfördes det en markanvisningstävling för fastigheten Åkersberg
2:56. Tävlingen avsåg bostäder som ska upplåtas med hyresrätt. Inkluderande
fastigheter AB vann markanvisningstävlingen och Plex beslutade den 8 oktober
2020 om markanvisning till bolaget. Markanvisning innebär en option där bolaget
kan förbereda och projektera byggnationen samt förhandla med kommunen om
marköverlåtelseavtal. Markanvisningen ska nu fullföljas genom tecknade av
tomträttsavtal med tillhörande sidoavtal samt genomförandeavtal.
Genomförandeavtalet och sidoavtalet tecknas efter att bygglov beviljats i enlighet
med markanvisning och detaljplanen. Bolaget har den 2 juli 2021 fått ett beviljat
bygglov. Bygglovet avser nybyggnation av fyra flerbostadshus med totalt 61
bostadslägenheter. Bedömningen är därmed att markanvisningen kan fullföljas
med tomträttsavtal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 7
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-14
Genomförandeavtal
Bilaga 1 Plankarta
Bilaga 2 Karta
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 36

Ärendenummer KS2021/595

Tomträttsavtal med sidoavtal för Åkersberg 2:56 beslut om godkännande
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna:
1. Tomträttsavtalet med INKLD Åkersberg 2:56 AB.
2. Sidoavtalet med INKLD Åkersberg 2:56 AB.

Sammanfattning
Kommunen tecknade i mars 2021 ett markanvisningsavtal med AB INKLD
Åkersberga avseende bostäder med hyresrätt som upplåtelseform på fastigheten
Åkersberg 2:56. I markanvisningsavtalet anges att kommunen ska upplåta
fastigheten med tomträtt och att priset utgör 6 423 kr per kvadratmeter BTA. BTA
enligt detaljplanen är 2 596 kvadratmeter. Ett sidoavtal ska även tecknas som
reglerar vitesbelopp i det fall hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter.
Ett genomförandeavtal kommer tecknas i samband med tecknandet av
tomträttsavtalet och sidoavtalet. Tecknandet av tomträttsavtalet och sidoavtalet
innebär att markanvisningen med AB INKLD Åkersberga slutförs. Bedömningen är
att kommunen upplåter fastigheten Åkersberg 2:56 med tomträtt.
Ett tomträttsavtal har upprättats där tomträttsavgälden räknats fram utifrån ovan
angivet pris per kvadratmeter BTA. Avgälden för fastigheten Åkersberg 2:56 blir
således 541 909 kronor per år (avgäldsränta 3,25 procent).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-02-03, § 8
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-14
Tomträttsavtal
Sidoavtal till tomträttsavtal
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 37

Ärendenummer KS2021/711

Remissvar - Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut
Enköpings kommun lämnar skrivelsen daterad den 18 januari 2022 som svar på
remissen.

Sammanfattning
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen för planperioden 2022-2033.Till grund för förslaget ligger
de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om
infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela
Sverige samt regeringens direktiv.
Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt,
och fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning
och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
I förslaget till nationell plan beskrivs att de ekonomiska ramarna har ökat med cirka
25 procent jämfört med den gällande planen. Detta gäller för såväl vidmakthållande
av infrastruktur och utveckling av transportsystemet. Ändå finns det ett begränsat
utrymme för nya investeringar i planen. Detta beror på kostnadsökningar inom
ännu ej påbörjade projekt samtidigt som utrymmet i planen redan är högt intecknat.
Det är stort fokus på järnvägen, både vad gäller upprustningen och utbyggnad, och
över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Av
dessa går en stor del till de planerade nya stambanorna för höghastighetståg.
För kommunerna inom Fyra Mälarstäder innebär detta att inga av de gemensamt
prioriterade infrastrukturobjekten finns med i förslaget till nationell plan. Yttrandet
har tagits fram i samverkan inom Fyra Mälarstäder.
Förvaltningens bedömningen är att Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt
viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Kommunerna i Fyra
Mälarstäder, bestående av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
kommuner, utgör en stor del av Mälarregionen. Fyra Mälarstäder växer dessutom
mer tillsammans än riksgenomsnittet.
Tyvärr ser vi en frånvaro av högst angelägna åtgärder i vår del av Sverige, varför
det är mycket nödvändigt att finansieringsramen för nationell plan utökas för att
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kunna inrymma dessa. Genom att nationell plan investerar i vår del av
Mälardalsregionen, så investeras det samtidigt för hela Sveriges utveckling Här
finns en betydande del av Sveriges produktion och konsumtion samt import och
export.
Vi vill därför särskilt lyfta att Nationell transportplan 2022-2033 behöver innehålla
följande högst angelägna objekt:
•

Hjulstabron - anpassning till större fartyg för smarta godstransporter

•

Västerås resecentrum - utökad kapacitet för trafikförsörjning av norra
Mälardalen

•

Järnväg Eskilstuna-Västerås och Svealandsbanan - utökad kapacitet för
en sammanlänkning av Mälardalen

•

Riksväg 55 – strategisk länk för vägtransportsystemet

•

Arosstråket - ny järnväg för regionförstoring

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskott, 2022-02-03, § 9
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-11
Yttrande, 2022-01-17
__________
Beslutet skickas till:
Trafikverket, i.remissvar@regeringskansliet.se
Trafikverket, i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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Paragraf 38

Ärendenummer KS2022/54

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
1. Årsredovisning för 2021 fastställs.
2. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att presentera andra relevanta SCBsvar, om det finns, så att vi kan visa vad den samlade bedömningen grundar sig på
samt att undersöka möjlighet att byta indikatorer.

Sammanfattning
Årsredovisningen beskriver vad kommunstyrelsen gjort under 2021, mål som
uppnåtts och resultatet av den tilldelade budget.
Kommunstyrelsens sammantagna resultat för året visar en positiv avvikelse jämfört
med budget på 7,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar
ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på två politiskt relaterade
beslut med grund i covid-19. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och
tillfälligt serveringstillstånd har under 2021 betalats ut till företag som bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet uppgick till 0,6 miljoner
kronor. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kronor erbjöds till kommunens
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande
anställningstid om minst sex månader. Kostnaden för det uppgick till 2,4 miljoner
kronor. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster
samt lägre kostnader för arvoden bidrar till att minska underskottet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 23
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-01
Kommunstyrelsens årsredovisning 2021, 2022-02-22
Anders Wikmans (NE) synpunkter, 2022-02-08
__________
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Paragraf 39

Ärendenummer KS2021/552

Kommunstyrelsens uppföljning av internkontroll 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 2021.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motivering enligt bilaga.

Sammanfattning
Varje år antar nämnden en plan för intern styrning och kontroll. Kommunstyrelsen
fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd i samband med
att årsplanen beslutades den 26 januari 2021, § 4. Enligt kommunens regler för
intern kontroll och styrning ska kommunstyrelsen följa upp planen två gånger per
år. Redovisningen avser uppföljning för helåret 2021.
Kommunledningsförvaltningens uppföljning med genomförda åtgärder redovisas i
bilaga. Den sammanfattande bilden är att kontrollpunkterna är hanterade med en
avvikelse, vilket är nämndens dokumenthanteringsplan.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att kontrollområde punkt två och tre i
internkontrollplanen ska anses ej vara uppfyllda.
Ulrika Ornbrant (C) yrkar med instämmande av Mats Flodin (M) bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärd och ska genomföras:
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag. NEJ-röst för Anders Wikman (NE) förslag.
Omröstningsresultat:
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Jesper Englundh (S), Mats Flodin (M), Elisabeth
Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP),
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Matz Keijser (S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Lindén (SD),
Kristjan Valdimarsson (SD).
NEJ-röst: Anders Wikman (NE).
Avstår: Ingvar Magnusson (NE).
JA-röst: 13
NEJ-röst: 1
Avstår: 1
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 24
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-31
Kommunstyrelsens interna styrning och kontroll, 2022-01-31
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 40

Ärendenummer KS2021/918

Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022
för hyresgästanpassning – ärendet utgår
Sammanfattning
Ärendet utgår.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 41

Ärendenummer KS2021/128

Policy för inköp och upphandling
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100.
2. anta policy för inköp och upphandling, daterad den 10 januari 2022.

Sammanfattning
Enköpings kommun strävar efter ett rättssäkert, effektivt och hållbart inköp- och
upphandlingsarbete. Ett arbete som ska bidra till att kommunens långsiktiga
strategiska mål uppfylls. För att kunna uppnå detta behöver kommunens inköps
och upphandlingspolicy, beslutad av fullmäktige 2018-06-11 (KF § 140),
uppdateras. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till en ny
policy för inköp och upphandling. Förslaget fastställer kommunens principer för
inköp och upphandling samt tydliggör ansvarsförhållanden.
Den 26 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka förslaget till ny policy
för inköp och upphandling på remiss till miljö- och byggnadsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Svar inkom från alla
nämnder utom upplevelsenämnden. Miljö- och byggnadsnämnden samt
socialnämnden hade inget att invända mot förslaget. Sammanfattningsvis kan
sägas att nämnderna i sina remissvar belyser den otydlighet som idag råder kring
inköpsprocessen, en otydlighet som nya policyn för inköp och upphandling samt
efterföljande styrdokument söker råda bot på.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen arbetsutskott, 2022-02-08, § 29
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18
Förslag till policy för inköp och upphandling, daterad 2022-01-10
Remissvar, Vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 120
Remissvar, Socialnämnden, 2021-12-14, § 188
Remissvar, Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 233
Remissvar, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 137
Remissvar, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 208
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 197
Inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100, 2018-06-11

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 42

Ärendenummer KS2020/302

Upphäva riktlinjer för färdtjänst
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, ska upphävas.

Sammanfattning
Enligt reglemente för tekniska nämnden ansvarar nämnden för att kommunens
uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst
utförs. Det innebär också att det är tekniska nämndens ansvar att besluta om
eventuella riktlinjer för färdtjänst.
Nu gällande riktlinjer för färdtjänst är inaktuella och behöver förnyas. Eftersom
riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige så behöver kommunfullmäktige
upphäva dem innan tekniska nämnden kan anta nya riktlinjer. Den 25 mars 2020
beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att upphäva de gamla
riktlinjerna för färdtjänst. Den 21 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att nämndens förslag till nya
riktlinjer skulle skickas på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet och
kommunala pensionärsrådet, samt för att se över punkt 4.6 i de nya riktlinjerna.
Tekniska nämnden har nu skickat förslaget till nya riktlinjer för färdtjänst på remiss
till kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet, samt sett över
punkt 4.6. För att de nya riktlinjerna ska kunna börja gälla föreslår tekniska
nämnden att kommunfullmäktige upphäver de gamla, KS2014/143.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 30
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-22
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 104
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-09-21, § 113
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2020-03-25, § 28
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-05-13, § 52
Bilaga 4, riktlinjer för färdtjänst 2012, 2012-02-14
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 43

Ärendenummer KS2021/747

Revidering av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att revidera utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens reglemente enligt förslag daterat den 30 december
2021.

Sammanfattning
Den 17 mars 2021, § 37, gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
förvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera nämndens reglemente.
Bland annat handlade uppdraget om att förtydliga att nämnden både har ett
driftansvar för den kommunala utbildningsverksamheten och ett myndighetsansvar.
Utbildningsförvaltningen tog fram ett förslag som nämnden den 20 oktober 2021, §
163, antog som sitt eget.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt förslag till reglemente
förtydligat att nämnden både har ett driftsansvar och ett myndighetsansvar. I det
har man också lagt till en skrivning om att nämnden över tid aktivt ska arbeta för att
utveckla tjänster till nytta för alla elever i Enköping och som därmed kan
finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen. Utrymmet att enligt skollagen ha
tjänster som finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen är litet. För att
formuleringen inte ska kunna tolkas för vidsträckt föreslår
kommunledningsförvaltningen att det förtydligas att det är just inom ramen för
gällande lagstiftning som utvecklandet av sådana tjänster ska ske.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår också att det under punkt 21
ska läggas till en mening om att nämndens ordförande beslutar om vilka av
nämndens sammankomster och möten som sker digitalt. Den meningen bör
strykas, eftersom ordförande inte har några lagliga möjligheter att bestämma att ett
sammanträde ska ske digitalt. Bestämmelserna i kommunallagen om
distansdeltagande ger ledamöter en rätt att delta på distans. Däremot ger varken
kommunallagens bestämmelser om distansdeltagande eller någon annan
författning fullmäktige, eller annan, rätt att bestämma att ledamöterna ska delta på
distans. Huruvida andra möten än sammanträden ska ske digitalt eller fysiskt är
inte en fråga som regleras i nämndens reglemente.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Övriga ändringar som nämnden föreslagit har kommunledningsförvaltningen inga
synpunkter på och finns med i förslag till revidering av reglemente, daterat 202112-30.
Ansvaret för nämndernas reglementen vilar på kommunfullmäktige och därför bör
det inte anges i reglementet att utbildningsförvaltningen är den förvaltning som
verkställer det ansvaret. I förslaget pekas därför istället avdelningen för
ledningsstöd ut som ansvarig funktion.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 31
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-30
Förslag till revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente,
2021-12-30
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-10-20, § 163
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reglemente, 2021-09-27
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 44

Ärendenummer KS2021/690

Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande daterat den 20 januari 2022 som svar på
Riksarkivets remiss FormatE (RA-KS 2021/18), förslag till författningar om tekniska
och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska handlingar.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets remiss om nya
författningar om tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska
handlingar.
Författningsförslag RA-FS 2021:X innehåller bestämmelser som är avsedda att
gälla för hela den offentliga sektorn, däribland kommunerna. Författningen
behandlar tekniska krav vid skapandet av elektroniska handlingar. Tanken är att
författningen ska tillämpas vid bland annat val av format och metoder för
elektroniska handlingar i våra verksamheters verksamhetssystem.
Författningsförslag RA-FS 2021:Y innehåller bestämmelser som endast gäller för
den statliga sektorn. Bestämmelserna innebär en mer specificerad reglering av till
exempel vilka format och metoder som används för att skapa elektroniska
handlingar. Riksarkivets rekommenderar att även kommunala och regionala
arkivmyndigheter meddelar egna motsvarande föreskrifter.
Remissunderlaget är mycket omfattande samtidigt som det berör delar av den
offentliga informationshanteringen som i många fall är väldigt komplex. Till detta
kommer att både läsanvisningarna och författningsförslagen (med tillhörande
bilagor) bygger på en struktur med väldigt många korsreferenser. Även denna
struktur är omfattande och innebär till viss del betydande svårigheter att orientera
sig i och skapa sig en helhetsbild av. Också språket upplevs på många ställen som
komplext, krävande och svårförståeligt, även för den med erfarenhet och
kompetens inom området. Förvaltningen ser således kritiskt på remissunderlagets
utformning.
Förvaltningen ser positivt på att Riksarkivet har tagit ett samlat grepp om frågan
om olika format och dess beständighet, men med anledning av ovanstående
föreslås ett begränsat yttrande som i huvudsak är av övergripande karaktär.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Yttrandet tar sin utgångspunkt i de läsanvisningar som riktats till remissinstanser
med lite tid och resurser att besvara remissen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 32
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20
Yttrande, 2022-01-20
Remiss av Riksarkivets förslag till författningar, Riksarkivet, 2021-10-01
Remissinstanser, Riksarkivet, 2021-10-01
Läsinstruktioner, Riksarkivet, 2021-09-27
Riksarkivet författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar Riksarkivets
författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid
framställning av allmänna handlingar Författningskommentarer, Riksarkivet, 202109-30
Konsekvensutredning, Riksarkivet, 2021-10-01
__________
Beslutet skickas till:
Riksarkivet

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 45

Ärendenummer KS2021/640

Remissvar - Stadgar för Upplandsstiftelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrandet till Upplandsstiftelsen.

Sammanfattning
Den 27 augusti 2021 inkom en remisshandling från Upplandsstiftelsen gällande
förslag till nya stadgar. Eventuella synpunkter på remissen skulle vara
Upplandsstiftelsen tillhanda den 24 oktober 2021. Enköpings kommun har inte
hanterat remissärendet men har den 3 januari 2022 fått meddelat förlängd svarstid
som möjliggör att beslut om yttrande kan tas av kommunstyrelsen i februari.
Upplandsstiftelsen verkar för att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv
och bevara och skydda den uppländska naturen. Upplandsstiftelsen är en
fristående ideell förening, Region Uppsala och länets kommuner är
Upplandsstiftelsens medlemmar.
Upplandsstiftelsen har initierat ärendet då det föreligger behov av att uppdatera
stadgan, bland annat för att säkerställa att folkhälsoarbetet finns med på ett
tydligare sätt samt för att möjliggöra införandet av två ordinarie stämmor.
Yttrande
Enköpings kommun är positiva till remissförslaget som innebär en modernisering
och förenklad beskrivning av stiftelsens verksamhet. Införandet av två ordinarie
stämmor ses som positivt då det ökar Enköpings kommuns möjlighet till insyn och
påverkan på verksamheten. Enköpings kommun ställer sig också positiva till att
folkhälsoarbetet finns med på ett tydligare sätt, vilket kan leda till att naturen blir
mer tillgänglig för fler.
Upplandsstiftelsen är en konstruktiv samarbetspartner för Enköpings kommun som
organisation och Upplandsstiftelsen ger mervärde för kommuninvånarna i
Enköpings kommun. Enköpings kommun ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Yrkanden
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 33
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13
Remiss, Upplandsstiftelsen, 2021-08-27
Stadgar, Upplandsstiftelsen remissversion, 2021-09-30
__________
Beslutet skickas till:
Upplandsstiftelsen

Justerarnas signaturer
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Paragraf 46

Ärendenummer KS2020/731

Motion - Inför språkkrav i svenska för anställninginom
omsorgen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska beredas ytterligare.

Sammanfattning
Kristjan Valdimarsson (SD) lämnade den 27 oktober 2020 in en motion till
kommunfullmäktige om att införa språkkrav i svenska för anställning inom
omsorgen.
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 § ska en motion beredas på sådant
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.
Tidsfristen för att bereda motionen så att ett beslut kan fattas inom ett år har
passerat, med anledning av det återrapporteras vad som hittills framkommit i
beredningen.
Ärendets beredning
Motionen har skickats på nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnden den 1
februari 2021. Nämnden ombads inkomma med svar gällande motionen i sin
helhet.
Svaret från vård- och omsorgsnämnden inkom den 21 april 2021, § 41. De
bedömer att de följer de rekommendationer och riktlinjer, vad gäller det svenska
språket, när det anställer personer med svenska som andraspråk. Det finns i
dagsläget inga vedertagna språktest.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen inte är färdigberedd och att
det finns behov av att inhämta remissvar från utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av personalomsättningar på
kommunledningsförvaltningen har beredningen av motionen dragit ut på tiden.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 33
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20
Motion, inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen,
Sverigedemokraterna, 2020-10-09
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 153
Nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnd, 2021-02-01
Protokollsutdrag, remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2021-04-21
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 47

Ärendenummer KS2022/98

Revidering ägardirektiv för ENA Energi AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektivet för ENA Energi AB, daterad den 24
januari 2022, godkänns.

Deltar inte i beslutet
Solweig Eklund (S) deltar inte i beslut.

Reservationer
Anders Wikman reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med
följande motivering:
”Enköpings moderbolag har beslutat att Ena Energi ska vara driftmässigt avvecklat
från nuvarande placering senast 2035, helt utan att beskriva vilka konsekvenser
det kan få för bolaget och dess fjärrvärmekunder. Nu föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige ska besluta dels att Ena Energi ska utgå från en avveckling i bolagets
planering, dels att Ena Energi ska presentera en plan för hur marken där verket
står i dag kan frigöras. Även inför detta beslut i fullmäktige saknas helt en analys
av vilka följder en flytt kan få för bolaget och dess kunder, exempelvis hur det kan
påverka fjärrvärmepriserna. Jag anser att den plan som Ena Energi nu får i
uppdrag att presentera borde vara en del av underlaget inför ett eventuellt beslut
om att verket ska flytta, och inte presenteras efter att flyttbeslutet redan är taget.
Jag reserverar mig därför emot att fullmäktige föreslås besluta i bakvänd ordning,
dessutom helt utan konsekvensanalys för bolaget och dess fjärrvärmekunder.”

Sammanfattning
Bolagens ägardirektiv revideras kontinuerligt och uppdateras för att tydligt beskriva
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på
utveckling av bolagets verksamhet. EHBs ägardirektiv uppdaterades i slutet av
2019 (KS2019/691) och ENA Energis ett år tidigare (KS2018/709).
Enköpings moderbolag beslutade den 24 augusti 2021 att meddela ENA Energi att
verket skall vara driftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035.
Styrelsen beslutade samtidigt att ge VD i uppdrag att revidera ägardirektivet där
detta årtal framgår för fastställande i kommunfullmäktige.
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Skälet detta uppdrag var att ENA Energis styrelse på inrådan av PWC i en
skrivelse daterad 4 mars 2020 efterfrågat tydligare planeringsförutsättningar och
en tidpunkt att frigöra marken där huvudproduktionen ligger idag.
Ett förslag till att justera ägardirektivet har därefter ställt till kommunstyrelsen den
25 januari 2022. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärende för
beredning så att det i enlighet med Agenda 2030 svarar på frågan om hur det
föreslagna beslutet påverkar människa, miljö och ekonomi.
En dialog har förts inom delar av EMABs och ENA Energis styrelser om vilken
åratal som ska gälla för flytt av huvudproduktion. Dialogen har landat i att detta ska
ske senast till 2035. Ärendet har därefter beretts av kommunledningsförvaltningen.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag.
Kenneth Hällbom (MP) yrkar med instämmande av Anders Lindén (SD) bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att KS beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-08, § 36
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24
Förslag till ägardirektiv, Enköpings kommun, 2022-01-24
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 28
__________
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Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

30 (39)

Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 48

Ärendenummer KS2022/74

Avsättning av pengar för kompetensutvecklingsfonden
2022
Kommunstyrelsens beslut
200 000 kronor reserveras ur Enköpings kommuns reserv till förfogande för
kompetensutvecklingsfonden 2022.

Sammanfattning
Ärendet har beretts av HR-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen.
Kompetensutvecklingsfondens syfte är att främja individuell kompetensutveckling
och intern rörlighet samt att bidra till att Enköpings kommun uppfattas vara en
attraktiv arbetsgivare. Under 2021 reserverades 250 000 kronor varav 129 000
kronor har använts. Det inkom under året 10 ansökningar från fyra olika
förvaltningar där utbildningsförvaltningen har flest ansökningar, sju stycken. De två
senaste åren inte fondens medel använts fullt ut beroende på att utbildningar inte
erbjudits på samma sätt som innan pandemin. Mot denna bakgrund och att vi
fortfarande är inne i pandemin så föreslås en minskning av beloppet för
kompetensutvecklingsfonden till 200 000 kronor för 2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens personalutskott, 2022-02-07, § 6
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-03
__________
Beslutet skickas till:
HR-avdelning, kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelning, kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 49

Ärendenummer KS2022/72

Återrapport om uppdrag gällande rekrytering av ny
kommundirektör
Sammanfattning
Ordförande Peter Book (M) informerar om processen kring rekrytering av ny
kommundirektören. Kommunstyrelsens diskuterar processen. Ordförande
informerar om att han nu kommer att starta rekryteringen av ny kommundirektör.

Protokollsanteckning
Jesper Englund (S) lämnar in följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna motsätter sig att starta upp rekrytering av ny kommundirektör.
Vår bedömning är att vi når större framgång vid rekrytering om vi väntar tills en ny
politisk majoritet har stabiliserats efter valet. Vi vet också att marknaden av erfarna
kommundirektörer ökar efter val vilket kan vara till stor fördel för Enköpings
kommuns långsiktighet.”
Anders Wikman (NE) lämnar in följande protokollsanteckning:
”Jag och Nystart Enköping motsätter oss att rekryteringen av en ny
kommundirektör ska inledas nu. Vi anser att chansen är större att vi får fler
meriterade sökanden om vi väntar med rekryteringen till efter höstens val. Dels
brukar omsättningen på kommundirektörer öka efter ett val, dels kan det vara en
fördel för sökande att känna till de politiska förutsättningarna för den kommande
mandatperioden. Det sistnämnda är särskilt relevant, då många i kommunsverige
har anledning att fråga sig varför Enköping under den nuvarande politiska
ledningen återkommande behöver rekrytera till högre chefsbefattningar som
lämnar kommunen efter en kortare anställningstid.”

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-07, § 8
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 23
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 50

Ärendenummer KS2022/71

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:
-

Beslut om hyresvärdsupphandling av nytt kommunhus, fattat av
kommundirektör 2022-01-26.

-

Remissvar – Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027, fattat av
kommunstyrelsens ordförande 2022-02-01.

-

Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt penningöverföring, fattat
av tillförordnad ekonomichef Daniel Nilsson 2022-01-13.

-

Omsättnings av lån Enköpings kommun, fattat av tillförordnad ekonomichef

-

Nytt lån Enköpings kommun, fattat av tillförordnad ekonomichef Daniel

Daniel Nilsson 2022-01-20.
Nilsson 2022-01-20.
-

Sex beslut angående ansökan om Enköpings kommuns
kompetensutvecklingsfond fattat av Jonas Ahlström 2022.

-

Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar, visstid,
utfärdade mellan 2021-11-01 – 2022-01-01 inom
kommunledningsförvaltningen.

-

Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar, tillsvidare,
utfärdade mellan 2021-11-01 – 2022-01-01 inom
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-15
Hyresvärdsupphandling av nytt kommunhus, 2022-01-26
Remissvar – Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027, 2022-02-01
Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt penningöverföring, 2022-01-13
Omsättnings av lån Enköpings kommun, 2022-01-20
Nytt lån Enköpings kommun, 2022-01-20
Sex beslut, ansökan om kompetensutvecklingsfond, 2022
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 51

Ärendenummer KS2022/2

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsens till dels för
kännedom.
Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:
-

Skrivelse till kommunstyrelsen, Prioritera rätt – välj välfärden.

Beslutsunderlag
Skrivelse, Prioritera rätt – välj välfärden, 2022-01-21
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 52

Ärendenummer KS2022/129

Ledamotsinitiativ - kommunstyrelsens utskotts
handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:
Med anledning av att det på kommunens hemsida står att KS-utskottens
beslutsunderlag inte längre kommer att publiceras på hemsidan förrän efter
utskottsmötena, frågar och yrkar jag:
1) Vem har beslutat att ändra tidigare rutin, när gjordes det och på vilket mandat?
2) Varför har inte KS-ledamöterna varit delaktiga och informerade om beslutet
innan det kommunicerades på hemsidan?
3) Jag yrkar på att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att publicera
utskottens dokument återinförs.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och
finner att så sker.

Beslutsunderlag
Anders Wikmans (NE), Ledamotsinitiativ, 2022-02-02
__________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 53

Ärendenummer KS2021/912

Nämndernas årsplan 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas årsplaner anmäls och läggs till
handlingarna.

Sammanfattning
Nämnderna fastställde sina årsplaner senast den 31 december 2021 och
kommunstyrelsen fastställde sin årsplan den 25 januari 2022. Årsplanerna anmäls
till kommunfullmäktige som ett informationsärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-17
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-20, § 239
Årsplan, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-12-15
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 186
Årsplan, socialnämnden, 2021-12-21
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, §140
Årsplan, tekniska nämnden, 2021-12-20
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-12-14, § 106
Årsplan, upplevelsenämnden, 2021-12-17
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 207
Årsplan, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-20
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 115
Årsplan, vård- och omsorgsnämnden, 2021-02-17
Årsplan, valnämnden, 2022-02-17
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 54

Ärendenummer KS2022/92

Ledamotsinitiativ - förtydligande om ledamotsinitiativ
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:
Ledamotsinitiativ är enligt kommunallagen en ovillkorad möjlighet för ledamöter att
väcka ett ärende i en nämnd (4 kap 20§: Varje ledamot i en nämnd får väcka
ärenden i nämnden). Se rättsfall https://databas.infosoc.se/rattsfall/54129#!
Enligt kommunstyrelsens reglemente är en av styrelsens uppgifter att övervaka att
bland annat nämnderna följer lagen: ”Styrelsen ska övervaka att kommunens
verksamheter bedrivs i enlighet med lag, förordningar, föreskrifter samt enligt
kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument. Styrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamheter."
Ordföranden i Tekniska nämnden avslog på nämndens möte den 15 december
2021 en anmälan av ett ledamotsinitiativ (ur protokollet, §133: "Anders Wikman
(NE) anmäler ett ledamotsinitiativ. Ordförande Tomas Rådkvist (MP) avslår
begäran om att det tas upp på föredragningslistan").
Jag anser att det är allvarligt att en representant för den politiska ledningen
åsidosätter oppositionens lagliga rätt att väcka ärenden i en nämnd. Jag anser
också att kommunstyrelsen enligt dess reglemente har i uppgift att övervaka att
Tekniska nämnden följer kommunallagen, bland annat när det gäller
ledamotsinitiativ.
Utöver detta har det i närtid visat sig att fler nämnder och förvaltningar är osäkra på
hur ledamotsinitiativ ska hanteras. Det behöver därför klargöras.
Jag yrkar att:
1. Kommunstyrelsen vidtar erforderliga åtgärder utifrån styrelsens ansvar att
övervaka och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter, med anledning av
att ett ledamotsinitiativ inte tillåtits väckas i Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen upplysningsvis informerar samtliga nämnder om hur
ledamotsinitiativ bör hanteras
3. Kommunstyrelsens rutiner för ledamotsinitiativ ses över, så att de inte innehåller
begränsningar som strider mot kommunallagen
4. Uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen skyndsamt, dock före
sommaren 2022.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och
finner att så sker.

Beslutsunderlag
Anders Wikmans (NE), Ledamotsinitiativ, 2022-02-22
__________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 55

Ärendenummer KS2022/175

Ledamotsinitiativ - hur informerar kommunen
medborgarna om höstens val?
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:
Kommunstyrelsens reglemente pekar ut Kommunal demokrati som första punkt
under rubriken Styrelsens övergripande och strategiska ansvar. Vi närmar oss nu
höstens tre val. Enköpings kommun har ett jämförelsevis högt valdeltagande, men
även i vår kommun är skillnaderna stora mellan olika valkretsar.
Inför valet 2018 hade kommunstyrelsen ett tydligt uppdrag om att informera om
valet, i syfte att öka valdeltagandet. Pågår eller planeras något sådant arbete inom
kommunen i år?
Jag yrkar att:
Kommunstyrelsen informeras om hur kommunens planering ser ut när det gäller
arbetet för att öka deltagandet i höstens tre val.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och
finner att så sker.

Beslutsunderlag
Anders Wikmans (NE), Ledamotsinitiativ, 2022-02-22
__________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-22
Kommunstyrelsen

Paragraf 56

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor.
__________

Justerarnas signaturer
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