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Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Susanna Gerhard (C)
Ingvar Magnusson (NE)
Tuija Rönnback (NE)
Magnus Ahlkvist (V), till och med paragraf 190
Anneli Apelholm (SD)

Övriga deltagare Rolf Carlsson, ordförande kommunfullmäktige
Peter Lund, kommundirektör
Malin Kvist, utredare
Christel Modin, budgetchef, paragraf 180-181
Per Augustsson, finans- och bolagsstrateg, paragraf 182
Åsa Winkler, kommunjurist, paragraf 183-184
Christin Tjärnheden, utvecklingschef, paragraf 184
Cecilia Toresäter, kommunikationschef, paragraf 185
Peter Holm, it-chef, paragraf 186
Maria Kanka, säkerhetschef, paragraf 191
Carl Gynne, samorndare brotts- och drogförebyggande arbete, paragraf 191
Mats Forsberg, VD Statisticon, paragraf 191
Charlotta Danielsson, Statisticon, paragraf 191
Maria Westberg, kommunsekreterare
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Paragraf 176

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.

__________
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Paragraf 177

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns.

__________
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Paragraf 178 Ärendenummer KS2018/146

Detaljplan för Gånsta 50:70 och 50:71

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 oktober 2018 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att för fastigheterna Gånsta 
50:70 och 50:71 på Skogsmyragatan gäller enligt stadsplan 165 förbud mot att 
inreda vind. För övriga fastigheter på Skogsmyragatan är detta tillåtet alternativt att 
bygga i två våningar. Kommunen har sålt aktuella fastigheter med befintligt parhus 
och de nya ägarna önskar samma byggrätt som gäller för övriga fastigheter på 
gatan

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Stadsplan 165 fastställdes 1982. Motivet till begränsningen på aktuella två 
fastigheter har inte kunnat klarläggas. Idag finns inget som talar emot att 
möjliggöra vindsinredning. Samråd har genomförts 12 juli -10 augusti 2018 och 
granskning 7 - 21 september 2018. Inga sakägare eller remissinstanser har 
framfört någon erinran mot förslaget att tillåta samma byggrätt för fastigheterna 
Gånsta 50:70 och 50:71 som för övriga i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har berett ärendet den 25 
oktober 2018 paragara 94 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

__________
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Paragraf 179 Ärendenummer KS2018/704

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antas med följande ändringar:

-  Paragraf 4 i kapitel 2 ändras så att sista meningen i andra stycket får följande 
lydelse: "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst 2 år".

- Paragraf 4 i kapitel 2 ändras så att första meningen i tredje stycket får följande 
lydelse: "Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under det 
första året och 60 procent under år två".

- Paragraf 6 i kapitel 2 ändras så att sista meningen får följande lydelse: "Det 
följande året undantas ett prisbasbelopp från samordning.

2. Till pensionsmyndighet utses kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen för egen del
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående får 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 12 november 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 
antagit förslag, daterat 2018-05-29 , till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda 
som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som gör uppdrag hos 
kommunen med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna gäller för 
förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
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OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit 
OPF-KL14, som antogs av SKL:s styrelse 20 oktober 2013.

I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser tillförts.

Kommunledningskontorets bedömning
I de fall där en enskild förtroendevald har flera deltidsuppdrag inom kommunen och 
där var och ett av uppdragen understiger 40 procent men sammanlagt överstiger 
40 procent uppstår gränsdragningsproblem hur olika förmåner som exempelvis 
sjukpension, rätten till familjeskydd, omställningsstöd, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ska hanteras. Kommunledningskontoret avser att ta fram förslag till 
regler för detta. Beräkningsgrunden huruvida en enskild förtroendevald kommer 
upp till 40 procent av heltid baseras på summan av fasta arvoden. Sammanträdes- 
och ersättningsarvoden inkluderas inte i beräkningen.

Utredare Malin Kvist redogör för ärendet

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 6 november 2018 och 
lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antas med följande ändringar:

-  Paragraf 4 i kapitel 2 ändras så att sista meningen i andra stycket får följande 
lydelse: "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst 2 år".
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- Paragraf 4 i kapitel 2 ändras så att första meningen i tredje stycket får följande 
lydelse: "Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under det 
första året och 60 procent under år två".

- Paragraf 6 i kapitel 2 ändras så att sista meningen får följande lydelse: "Det 
följande året undantas ett prisbasbelopp från samordning.

__________
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Paragraf 180 Ärendenummer KS2018/258

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen 2018

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt en ekonomisk rapport för 
kommunstyrelsen per den sista oktober 2018. Politisk verksamhet visar ett 
överskott om 0,2 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre lönekostnader för glapp 
vid ersättningsrekrytering.

Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse mot budget på 5,0 miljoner 
kronor. Överskottet förklaras främst av lägre hyreskostnader för lokalbanken, lägre 
personalkostnader samt att ansökningsmöjligheten till digitaliseringsfonden stängts 
i förtid. Ökade kostnader på grund av flytt samt ej budgeterade kostnader till följd 
av byte av leverantör av förvaltningsnätet minskar överskottet.

Prognosen för serviceförvaltningen visar en positiv avvikelse på 1,5 miljoner 
kronor. Det förklaras av lägre kostnader för förvaltningsnätet då antalet 
anslutningar är färre än väntat. Vidare har försäljningen inom repro ökat och 
kostnaderna för avskrivningar minskat vilket beror på färre genomförda 
investeringar. De centrala kostnaderna för serviceförvaltningen har ökat vilket 
bland annat beror på ökade städkostnader. Kostnader för programvarulicenser har 
minskat genom framgångsrika upphandlingar. Totalt har 3,4 miljoner 
kronor återbetalats till förvaltningarna.

I kommunstyrelsens budget ingick ursprungligen 3,0 miljoner kronor som en reserv 
för ökade driftkostnader för kommande investeringar 2018. Av dessa har 1,8 
miljoner kronor överförts till upplevelsenämnden.

Sedan 2012 finns medel reserverade i eget kapital för sociala investeringar. Dessa 
medel används för de underskott som uppstår när den årliga driftbudgeten inte 
räcker till. Under 2013-2017 har medel för sociala investeringsprojekt beviljats med 
19,7 miljoner kronor och under 2018 har ett projekt beviljats med 3,0 miljoner 
kronor. För 2018 finns 4,0 miljoner kronor i driftbudget att användas för årets 
kostnader i de olika projekten. Projekten löper under flera år och kostnader uppstår 
inte jämt fördelade över åren. Prognosen visar ett underskott på 3,2 miljoner 
kronor.



Protokoll 11 (28)

Sammanträdesdatum
2018-11-13

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Budgetchef Christel Modin redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

__________
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Paragraf 181 Ärendenummer KS2018/257

Ekonomisk rapport Enköpings kommun 2018

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen i den ekonomiska månadsrapporten för 
januari-oktober 2018 med prognos för 2018 för Enköpings kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 13 november 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att prognosen för 2018 års resultat är ett överskott 
på 15,8 miljoner kronor. Det är 0,3 miljoner kronor bättre än föregående prognos 
från augusti. Budgeterat resultat är 49,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ 
avvikelse med 33,3 miljoner kronor. Orsakerna till underskottet är flera.

Nämnder
Nämnderna prognostiseras göra ett totalt underskott med 33,7 miljoner kronor. De 
största underskotten beräknas för skolnämnden med 16,6 miljoner kronor, teknisk 
nämnd med 25,9 miljoner kronor. Därutöver redovisar miljö- och 
byggnadsnämnden ett underskott på 2,3 miljoner kronor och vård- och 
omsorgsnämnden överskott med 5,0 miljoner kronor.

Underskotten för skol- och utbildningsnämnderna beror delvis på ökande 
kostnader för personal och lokaler och att ett underskott skapades centralt på 
grund av att mer pengar betalades ut till de kommunala enheterna än rambudgeten 
tillät.

Tekniska nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser 
utöver den löpande fastighetsverksamheten. På grund av dålig inomhusmiljö har 
Åkersbergs omvårdnadsboende och kommunhuset evakuerats. Kostnaden 
beräknas uppgå till cirka 10,5 miljoner kronor. För att möjliggöra att hyresgäster 
ska kunna flytta tillbaka till Åkersbergs omvårdnadsboende behöver det återställas 
till en uppskattad kostnad på 20,0 miljoner kronor. Ambitionen är att återställandet 
ska ske till en så låg kostnad som möjligt utifrån att kostnaderna ska täckas av 
försäkring eller entreprenör. Då ärendet hanteras i en juridisk process tas den 
bedömda kostnaden upp i prognosen av försiktighetsskäl.

Därutöver finns ett nedskrivningsbehov för Korsängens gamla förskola med cirka 
2,1 miljoner kronor. Efter vårterminen står förskolan helt tom från verksamhet. 
Rivning av förskolan påbörjas under vintern 2018.
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Miljö- och byggnadsnämndens underskott hänförs till flytt av nya lokaler. Vård- och 
omsorgsförvaltningens överskott berör bland annat på en ökning av kundavgifter 
och att antalet hemtjänsttimmar har sjunkit.

Centrala poster
Reavinster från försäljning av exploateringsmark förväntas öka med 27,6 jämfört 
med budget. Totalt prognostiseras reavinster till 33,6 miljoner kronor för försäljning 
av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter sammantagna. Samtidigt 
förväntas kostnaderna för arkeologi uppgå till 17,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Prognos för skatteintäkter redovisas i enlighet med SKL:s prognos från 19 oktober 
2018. Jämfört med budget minskar skatteintäkterna för 2018 med 9,8 miljoner 
kronor.

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning tyder på en ökning med totalt 
7,0 mnkr jämfört med budget. I prognosen finns en uppskattad intäkt från 
byggbonus på 5,0 miljoner kronor.

Finansiella poster
Finansiella intäkter består av utdelningar från andelar i Kommuninvest och 
borgensavgifter. Prognosen för finansiella intäkterna är betydligt högre än budget, 
en ökning med 7,3 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på ökade intäkter från 
aktier och andelar som ökar med 4,6 miljoner kronor samt för borgen som ökar 
med 2,1 miljoner kronor. Övriga ingående poster förändras endast marginellt.

I prognosen för 2018 förväntas finansiella kostnader bli 1,6 miljoner kronor högre 
än budget. Detta beror främst på ökade finansiella kostnader för pensioner med 
4,6 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets bedömning
Prognosen visar ett relativt stort underskott jämfört med budget, till stor del 
beroende på kostnader för lokaler. Budgetmässigt finns inte marginaler för 
uppkomna evakueringskostnader, utan de kostnaderna resultatförs när de uppstår. 
Vilket är fallet med Åkersbergs äldreboende och kommunhuset. Att kostnaden för 
arkeologiundersökningen redovisas som driftkostnad motiveras av att kostnaderna 
inte kan redovisas som en investering då det skulle innebära ett alltför högt bokfört 
värde av Statt-tomten. I budgetprocessen för 2018 var denna fråga inte klarlagd 
och kostnaden finns därför inte med i budget.
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De ökningar av lokalkostnader som finns inom skolnämnd och även 
utbildningsnämnd förklaras till stor del av volymökningar som har skett över tid och 
under flera år. Den pågående utvecklingen av lokalförsörjningsprocessen har 
också inriktats på att identifiera lokalbehovet för verksamheterna inom 
skolnämnden.

Budgetchef Christel Modin redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
Den ekonomiska månadsrapporten för januari-oktober 2018 med prognos för 2018 
för Enköpings kommun fastställs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har vid beredning den 6 november 2018 överlämnat utan eget 
ställningstagande till kommunstyrelsen på grund av att handlingar saknades.

__________
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Paragraf 182 Ärendenummer KS2018/709

Förändrade ägardirektiv ENA Energi AB

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommuns moderbolag AB:s förslag till ägardirektiv för ENA Energi AB 
antas.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Enköpings Kommuns Moderbolag AB har den 9 oktober 2018 paragraf 
82 överlämnat förslag på förändrade ägardirektiv för ENA Energi AB. Av styrelsens 
protokoll framgår att det nu gällande ägardirektivet för ENA Energi AB ("ENA") 
fastställdes i februari 2016 med syftet att tydliggöra de förväntningar ägaren har på 
bolaget samt ökade de finansiella avkastningsmålen. Därefter har två olika 
utredningar gjorts, där det ena alternativet utgick ifrån vad en eventuell försäljning 
av ENA skulle innebära för ägaren och den andra utredningen utgick från att 
ägaren ska fortsatt investera i ENA. I december 2017 fattade kommunfullmäktige 
beslut om att gå vidare med försäljningsalternativet och i juni fattades beslut om att 
avslå förslaget av en försäljning. Detta innebär att ENA fortsatt är en del av 
Enköpings kommunkoncern.

Orsaken till revideringen av ägardirektivet baseras på ägarens fortsatta vilja att 
frigöra marken i hamnen samt att de finansiella målen i dagsläget är för lågt satta.

Revideringen består primärt, bortsett från någon redaktionell ändring, av:

1) ENA ska i sina fortsatta verksamhetsplaner planera efter kommunens vilja att 
marken, där nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigörs. Bolaget ska presentera 
för moderbolaget en långsiktigt hållbar plan för hur och när en åtkomst av marken 
skulle kunna realiseras.

2) De finansiella målen ska uppgå till:

• Soliditeten ska kortsiktigt överstiga 20 procent och långsiktigt överstiga 30 
procent.

• Avkastning totalt kapital ska ha ett genomsnitt som överstiger 7 procent. Det 
genomsnittliga värdet beräknas på tre år.
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Finans- och bolagsstrateg Per Augustsson redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 6 november 2018 och 
lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommuns moderbolag AB:s förslag till ägardirektiv för ENA Energi AB 
antas.

__________
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Paragraf 183 Ärendenummer KS2018/702

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslut
1. Förslag daterat 22 oktober 2018 om reviderad delegationsordningen för 
kommunstyrelsen antas.

2. Delegationsordningen gäller från och med 13 november 2018 och upphäver 
därigenom tidigare delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. 
Samma dag ändrades även kommunallagen vad gäller möjligheter för kommunen 
att ingå så kallad avtalssamverkan med andra kommuner. Med anledning härav 
behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras. Därutöver har 
kommunledningskontoret gjort en språklig och innehållsmässig genomlysning av 
delegationsordningen.

Föreslagna ändringar i delegationsförteckningen:

1. Samtliga paragrafhänvisningar till förvaltningslagen ändras så att de följer 
den förvaltningslag som trädde i kraft den 1 juli 2018.

2. Avsnitt A.7: ”Beslut om ny upptagning av lån” kompletteras så att lydelsen 
blir ”Beslut om ny upptagning av lån och kontokredit”.

3. Avsnitt C.10: ”Föra kommunstyrelsens talan och avge yttranden i ärenden 
eller mål vid domstol eller annan myndighet i rättsliga frågor” förtydligas 
till ”Beslut att väcka talan vid domstol för kommunstyrelsen och avge 
yttranden i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet i rättsliga 
frågor”.

4. Avsnitt C.13: ”Ingå förlikningsavtal om det omtvistade beloppet understiger 
tio basbelopp” förtydligas till ”Besluta om att ingå förlikningsavtal i vilket 
förlikningen avser ett belopp som understiger tio basbelopp.”

5. Nytt avsnitt C.19: ”Fatta beslut om att neka partsinsyn, antingen på grund 
av att den sökande inte anses vara part eller på grund av sekretess”. 
Delegat kommunjurist, ersättare jurist med särskild kompetens inom 
personuppgiftsfrågor vid KLK eller kansli- och stabschef. Lagrum 
10 paragrafen förvaltningslagen och 10 kapitlet 3 paragrafen offentlighets- 
och sekretesslagen.
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6. Nytt avsnitt C. 19: ”Fatta beslut om att avslå begäran om att ett ärende ska 
avgöras, efter långsam handläggning.” Delegat: Närmaste chef för 
handläggaren på det aktuella ärendet. Lagrum: 
12 paragrafen förvaltningslagen.

7. Avsnitt E.4.8: ”Beviljande av medel efter ansökan ur kommunens 
kompetensutvecklingsfond” förtydligas till ”Beslut om att bifalla eller avslå 
ansökan om medel ur kommunens kompetensutvecklingsfond”.

8. Nytt avsnitt G.12: ”Beslut om att ingå avtalssamverkan”. Delegat 
kommundirektör. Lagrum 9 kapitlet 37 paragrafen kommunallagen.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommundirektör, förvaltningschef, chef över plan- mark- och 
exploateringsavdelningen samt alla avdelningschefer vid kommunledningskontoret 
har tillfrågats om behov av revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
och på så sätt getts möjlighet att delta i arbetet.

Vissa ändringar som föreslås är nödvändiga på grund av reviderad lag, övriga 
bedöms av kommunledningskontoret som nödvändiga för en effektiv förvaltning 
under kommunstyrelsen.

Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen 
beslutar om förslag daterat den 22 oktober 2018 om reviderad delegationsordning 
för kommunstyrelsen. Den reviderade delegationsordningen föreslås träda i kraft 
den 13 november 2018 och därmed upphäva tidigare delegationsordning.

Kommunjurist Åsa Winkler redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag daterat 22 oktober 2018 om reviderad delegationsordningen för 
kommunstyrelsen antas.

2. Delegationsordningen gäller från och med 13 november 2018 och upphäver 
därigenom tidigare delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 6 november 2018 och lämnat förslag till 
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Förslag daterat 22 oktober 2018 om reviderad delegationsordningen för 
kommunstyrelsen antas.
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2. Delegationsordningen gäller från och med 13 november 2018 och upphäver 
därigenom tidigare delegationsordning för kommunstyrelsen.

__________

Kopia till:
Ansvarig handläggare, för åtgärd
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Paragraf 184 Ärendenummer KS2018/513

Information om samverkansstruktur Uppsala län och 
samverkansorgan inom Fyra Mälarstäder

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Peter Lund, utvecklingschef Christin Tjärnheden och 
kommunjurist Åsa Winkler informerar om den samverkansstruktur som finns i 
Uppsala län och inom Fyra Mälarstäder, samt aktuella frågor inom Fyra 
Mälarstäder.

__________
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Paragraf 185 Ärendenummer KS2018/705

Uppdatering av grafisk profil

Beslut
1. Grafisk profil för Enköpings kommun daterad 2018-10-23 antas att gälla från och 
med 13 november 2018.

2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från den 22 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommuns grafiska profil beslutades 
av kommunstyrelsen 2016 och har sedan dess arbetats in i organisationen. Under 
det arbetet har kommunikationsavdelningen sammanställt och justerat mindre 
felaktigheter i profilen som har upptäckts. Målet är att ändringarna ska göra den 
grafiska profilen enklare att använda och tyda.

Styrdokumentet har uppdaterats där vi har hittat felaktigheter och justeringar har 
gjorts för vissa tillämpningar.

Nya delar som tillkommit i denna uppdatering är till exempel platsvarumärket och 
avsnitt om igenkänningsmärken. Lista med de större justeringarna:

1.1.7 Logotypen tillsammans med igenkänningsmärken, sida 15
I vissa lägen kan verksamheter behöva kommunicera med en egen visuell identitet 
(id). Det kan till exempel vara för att uppmärksamma ett större evenemang som 
Trädgårdsdagen. Detta avsnitt är nytt. 

1.1.8 Logotyp för platsvarumärket, sida 17
I augusti 2018 beslutade kommunstyrelsen om Regler för platsvarumärket för 
Enköpings kommun och logotypen finns med i avsnittet.

1.5.3 Rörlig bild, sida 27 
Ibland kan rörlig bild vara ett bättre alternativ än en stillbild och exempel på hur 
logotypen placeras finns med i avsnittet.

2.1.1 E-postsignatur och visitkort, sida 32
I e-postsignaturen har benämning för Växel ändrats till Telefon för att vara mer 
enhetlig.
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2.1.3 Brevpapper, PM och pressmeddelanden, sida 34
Sidmarginaler har justerats för att ge mer balans och ökad läsbarhet på till exempel 
tjänsteskrivelser. Radlängden har också utökats för att ge mer yta för text.

2.1.5 Kuvert, sida 36
Kuverten har fått en extra rad i adressen för verksamhetsnamn för att förenkla den 
interna posthanteringen.

2.8 Digitala kanaler, sida 57
Avsnittet för bloggar har tagits bort helt efter beslut av kommunikationschef. 
Avsnittet har istället ersatts med ett avsnitt för sociala medier - Övriga.

Kommunledningskontorets bedömning
I och med behovet av att sammanställa och justera mindre felaktigheter i profilen 
bedömer kommunledningskontoret att en uppdatering behöver göras.

Uppdateringen ska bidra till att göra det enklare att använda den grafiska profilen.

Kommunikataionschef Cecilia Toresäter redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
1. Grafisk profil för Enköpings kommun daterad 2018-10-23 antas att gälla från och 
med 13 november 2018.

2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från den 22 mars 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 6 november 2018 och lämnat förslag till 
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Grafisk profil för Enköpings kommun daterad 2018-10-23 antas att gälla från och 
med 13 november 2018.

2. Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från den 22 mars 2016.

__________

Kopia till:
Ansvarig handläggare, för åtgärd
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Paragraf 186 Ärendenummer KS2018/39

Information om digitaliseringsfonden

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
It-chef Peter Holm informerar om digitaliseringsfonden för 2018.

__________
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Paragraf 187 Ärendenummer KS2018/408

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämdnen 2018

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 22 oktober 2018 paragraf 177 överlämnat rapport över ej 
verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen för tredje kvartalet 
2018. Av nämndens protokoll 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.

Socialnämnden har två ej verkställda beslut att rapportera för tredje kvartalet 2018. 
Ett beslut avser beviljat bistånd i form av bostad och där det inte varit möjligt att 
erbjuda detta inom tre månader. Beslutet är nu verkställt. Det andra beslutet gäller 
beviljad HVB placering men där person tackat nej till platsen, vilket medför att 
beslutet ej kunnat verkställas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 6 november 2018 och 
lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

__________
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Paragraf 188 Ärendenummer KS2018/101

Anmälan av delegationsbeslut 2018

Beslut
Kommunledningskontorets redovisning av delegeringsbeslut daterad den 12 
november 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.

Beslutanderätt kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Personalärenden

- Kommunledningskontorets förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under oktober 2018

- Serviceförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i personalärenden 
under perioden oktober 2018

Svar på remiss

- Samråd om förlängning av koncession för förbindelsen mellan Finnslätten i 
Västerås kommun, Västmanlands län och Överby i Sollentuna kommun, 
Stockholms län, daterad 2018-10-31, KS2018/683 

Beslut om bidrag – finskt förvaltningsområde

- Beslut att bevilja finska föreningen Sampos ansökan om 3 000 kronor för aktivitet 
för barn och unga på höstlovet.

__________
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Paragraf 189

Anmälningsärenden

Beskrivning av ärendet
- Informationsfolder om politikers ansvar för redovisning och finansiell rapporter 
från Rådet för kommunal redovisning

__________
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Paragraf 190

Möten med externa organ

Beskrivning av ärendet
Inga möten finns att rapportera.

__________
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Paragraf 191

Redovisning av social kompass som analysunderlag i 
planeringsprocessen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maria Kanka, brotts- och drogförebyggare Carl Gynne, Charlotta 
Danielsson från Statisticon och Mats Forsberg VD på Statisticon redovisar 
Enköpings sociala kompass som ett analysunderlag i planeringsprocessen.

__________
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