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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Teams/Kungängslilja, måndagen den 17 maj 2021, klockan 19.30–21.45

Beslutande

Se sida 2.

Ej tjänstgörande ersättare

Eleonora Stålenhag (M)
Krister Larsson (M)
Lars Olsson (C)
Henrik Lindberg (KD)
Heikki Tiitinen (KD)
Soroor Moetazed (MP)
Georg Olsson (MP)
Jimmy-Prud Irakoze (S)
Susanne Brofall (S)
Laila Berglind (S)
Marianne van Aller (S)
Martin Ancons (NE)
Fred Raghall (NE)
Lars Jansson (SD)

Justeringens plats och tid

Linbanegatan 12, tisdagen den 25 maj 2021 kl. 08.30

Avser paragrafer

65 - 80

Sekreterare
Emelie Voetmann
Ordförande
Rolf Carlsson
Justerande
Mats Flodin

Linda Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2021-05-17
2021-05-26
2021-06-17
2021-06-16

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

Justerarnas signaturer

Emelie Voetmann, Kommunsekreterare
Malin Kvist, Kommunsekreterare
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Beslutande

Justerarnas signaturer

Rolf Carlsson, Ordförande (S)
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M)
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)
Bitte Myrsell (M)
Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Runa Larsson (M)
Yvonne Bromée (M)
Magnus Johansson (M)
Christer Nyström (M)
Pernilla Åström (M)
Elisabeth Norman (C)
Rebecka Lindström (C)
Urban Wahlberg (C)
Jan Fredriksson (C)
Jenny Gavelin (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kristina Eriksson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Tomas Rådkvist (MP)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Sverre Ahlbom (S)
Solweig Eklund (S)
Hans Olsson (S)
Åsa Andersson (S)
Alija Abdijevic (S)
Johan Engwall (S)
Ros Mari Bålöw (S)
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Kim Jämsä (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Britta Dalved (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Benjamin Albertsson (SD)
Tommy Henriksson (SD)
Angelika Bergfeldt (SD)
Barbara Ciolek (SD)
Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare
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Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare
Sari Martikainen (S), tjänstgörande ersättare
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare
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Paragraf 65

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Linda Johansson (S) och Mats Flodin (M) utses till att justera protokollet med
Anders Lindén (SD) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 66

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 67

Ärendenummer KS2021/341

Medborgarförslag - Anläggande av GC-väg mellan
Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om anläggande av GC-väg mellan Gånsta och GåsbackenSädgåsvägen har inkommit den 5 maj 2021.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 68

Ärendenummer KS2021/340

Medborgarförslag - Återinförande av övergångsställen
samt sänkt hastighetsgräns i Enköpings tätort
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om återinförande av övergångsställen samt sänkt
hastighetsgräns i Enköpings tätort har inkommit den 5 maj 2021.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 69

Ärendenummer KS2021/362

Medborgarförslag- Lekpark i centrum
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekpark i centrum har inkommit den 11 maj 2021.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 70

Ärendenummer KS2021/8

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
kris- och katastrofberedskap kopplat till el- och
vattenförsörjning
Beslut
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram
en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna
kunder som det bredare geografiska områdesansvaret. '
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till
samhällsviktiga verksamheter.
4. Punkt 2 och 3 återrapporteras under år 2021.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens krisoch katastrofberedskap kopplat till el- och vattenförsörjning. Granskningen syftar till
att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig beredskap för att kunna hantera
allvarliga händelser och kriser inom el- och vattenförsörjningen. Resultatet av
granskningen redovisas i Revisionsrapport - Granskning av kommunens kris- och
katastrofberedskap kopplat till el- och vattenförsörjning och medföljande missiv
med ärendenummer KS2021/8.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen tackar för en väl genomförd revision med relevanta
resultat och förslag på åtgärder.
I svaret till revisorerna redogörs för ett antal åtgärder som
Kommunledningsförvaltningen ser att Enköpings kommun behöver göra för att nå
en ändamålsenlig beredskap utifrån revisionens frågeställningar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att stora delar av det arbetet idag redan är
igångsatt eller på väg att startas. Utifrån rekommendationspunkterna 2 och 3 ser
Kommunledningsförvaltningen ett behov av att komplettera nuvarande inriktning
med ett uppdrag om att ta fram en ambitionsnivå för dricksvattenförsörjningen som
beaktar såväl VA-anslutna kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.
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Utifrån rekommendationspunkt 4 ser Kommunledningsförvaltningen ett behov av
att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att framtagandet av en ambitionsnivå för
dricksvattenförsörjningen kan komma att påverka ett antal verksamheter, i deras
roll som konsument. Utöver detta bedöms att arbetet ryms inom ramen för
krisberedskapens respektive VA-avdelningens budgetar. Arbetet med att ta fram
en ambitionsnivå för elförsörjning till samhällsviktig verksamhet hanteras ryms
inom ramen för krisberedskapens budget men kan även den komma att påverka
verksamheter i deras roll som konsument och potentiell mottagare av el.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta
fram en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VAanslutna kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för
elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram
en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna
kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till
samhällsviktiga verksamheter.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram
en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna
kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till
samhällsviktiga verksamheter.
4. Punkt 2 och 3 återrapporteras under år 2021.
__________
Kopia till:
Klicka här för att ange text.
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Paragraf 71

Ärendenummer KS2020/399

Svar på motion - Utveckla samverkan mellan
kommunen och ideella och idéburna organisationer
genom att använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt
Partnerskap)
Beslut
Motionens första och andra yrkande bifalls.
Motionens tredje yrkande avslås.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Linda Johansson (S) inkom den 15 maj 2020 med motion om ”Utveckla
samverkan mellan kommunen och ideella och idéburna organisationer genom att
använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt Partnerskap)”. Motionären yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar om att
1. uttala ett principiellt stöd för partnerskap med ideella och idéburna
organisationer enligt modellen IOP-avtal,
2. riktlinjer tas fram för nämnders och förvaltningars arbete med IOP,
3. samtliga nämnder i sina årsredovisningar ska rapportera om antal och
omfattning av gällande IOP-avtal.
För motiv för sina yrkanden menar motionären att genom att utveckla samverkan
mellan kommunen och ideella och idéburna organisationer skapas ett mervärde
genom det engagemang som finns i många föreningar och organisationer. IOPavtal är, enligt motionären, ett bra sätt att utveckla detta samarbete. Vidare
konstaterar motionären att flera kommuner redan har utvecklat ett fruktbart
samarbete med ideella sektorn genom IOP-avtal emedan Enköpings kommun
endast har ett fåtal IOP-avtal på plats inom ett begränsat antal
verksamhetsområden.
Ärendets beredning
Förutom beredning av kommunledningsförvaltningens kansli har
upplevelseförvaltningens samordnare för civilsamhället bidragit.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den
offentliga och den idéburna sektorn för att tillsammans hantera någon form av
samhällsutmaning. Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell
verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga
sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller,
vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och
andra särskilda förutsättningar. Sedan Forum 2010 skapade modellen för idéburet
offentligt partnerskap (IOP), har ett hundratal sådana skapats i Sverige på
framförallt välfärdsrelaterade områden.
I Enköpings kommun har upplevelsenämnden erfarenhet av IOP-avtal. Några
exempel är Örsundsbro IF gällande verksamheten Fritidsbanken, OK Enen kring
Hitta ut och Enköpings konstförening vad gäller konsthallen och verksamheten i
Tingshuset.
Upplevelseförvaltningens bedömning är att riktlinjer tillsammans med en
vägledning för när, hur och vem som kan ingå i ett IOP-avtal skulle underlätta för
verksamheterna och sänka tröskeln för att teckna IOP-avtal. Exempel på vad
riktlinjer bör innehålla är att IOP-avtalet har en tydlig koppling till nämndens
uppdrag och kommunfullmäktiges långsiktiga plan. En vägledning kan innehålla
checklistor för att säkerställa att avtal är förenligt med lag samt kriterier på vilka
krav som ska ställas på de ideella föreningar och stiftelser som kan ingå IOP avtal.
Med upplevelseförvaltningens erfarenheter av IOP-avtal i kombination med
betänkande SOU 2019:56 och tillhörande vägledning finns goda förutsättningar för
att ta fram riktlinjer och vägledning som blir kommunövergripande. Ett sådant
arbete där flera förvaltningar blir involverade kan också verka som en katalysator
för att möjliggöra IOP-avtal inom fler områden än fritids- och kultursektorn.
Förvaltningen föreslår därför att motionens två första yrkande bifalls.
IOP-avtal är en förhållandevis ny samarbetsform och uppföljning av dess effekter
är väsentlig för att ha möjlighet att utvärdera och utveckla arbetssättet. IOP och
andra samverkansformer ska därför ingå som en naturlig del i kommunens
ordinarie uppföljningsrutiner. Att specifikt besluta om att omfattning och antal avtal
ska återrapporteras till kommunfullmäktige är inte nödvändigt och förvaltningen ser
helst att återapportering av verksamheternas resultat så långt som möjligt följer
ordinarie uppföljningsrutiner för att minimera administrationen. Förvaltningen
föreslår därför att motionens tredje yrkande avslås.
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Ekonomiska konsekvenser
För att verkställa ett IOP-avtal behövs arbetstid och en god relation med den
idéburna parten. Ett partnerskap handlar inte om att ersätta en upphandling där ett
uppdrag ges utan snarare om att skapa något gemensamt. Detta kan användas för
att skapa kvalité och mervärden utöver det kommunen redan gör inom området.
Syftet med ett IOP-avtal är att kommunen tillsammans med civilsamhället kan möta
en samhällsutmaning på ett mer effektivt sätt än om kommunen gör det ensamt.
Sammantaget kan därför ett ingånget IOP-avtal medföra en besparing för
kommunen även om besparingen inte uppstår i den verksamhet som tecknar
avtalet. Varje beslut om att ingå IOP-avtal måste bedömas individuellt med
avseende på ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Miljömässiga konsekvenser
Ingen påverkan.
Sociala konsekvenser
Någon social konsekvensanalys har inte utförts men erfarenheter av
samverkansrelationer mellan civilsamhällets organisationer och kommuner och
landsting har sammanställts i en enkätundersökning av SKR. Denna visar att
kommuner som har överenskommelse med civilsamhället har effekten blivit att
mångfalden av samverkansformer mellan kommun civilsamhället ökat. Även de
idéburna organisationernas röstbärarroll underlättas och stärker därmed
organisationernas demokratiska funktion.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Motionens första och andra yrkande bifalls.
Motionens tredje yrkande avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionens första och andra yrkande bifalls.
Motionens tredje yrkande avslås.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionens första och andra yrkande bifalls.
Motionens tredje yrkande avslås.

Yrkanden
Linda Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till motionen.
Anders Linden (SD), Kenneth Hällbom (MP), Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till
samtliga tre yrkanden i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Linda Johansson (S) med
flera om att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet och ett yrkande
från Anders Lindén (SD) med flera gällande att bifalla samtliga yrkanden i
motionen.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får
ta ställning till de två första yrkandena i motionen där det enbart finns ett förslag till
beslut. Därefter ställs yrkandet från Linda Johansson (S) med flera gällande att
avslå det tredje yrkandet i motionen mot Anders Lindén (SD) med fleras yrkande
om att bifalla det tredje yrkandet i motionen. Kommunfullmäktige godkänner
beslutsgången.
Ordförande låter kommunfullmäktige ta ställning och finner att man beslutat i
enlighet med Linda Johansson (S) med fleras yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de som
vill att tredje yrkandet i motionen ska avslås röstar "Nej" och de som vill att det
tredje yrkandet i motionen ska bifallas röstar "Ja". Kommunfullmäktige godkänner
beslutsgången.
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Beslutande

Justerarnas signaturer

Ja

Nej

Staffan Karlsson (M)

X

Bitte Myrsell (M)

X

Mats Flodin (M)

X

Peter Book (M)

X

Runa Larsson (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Magnus Johansson (M)

X

Christer Nyström (M)

X

Pernilla Åström (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Rebecka Lindström (C)

X

Monica Hallgren (C)

X

Magnus Hellmark (C)

X

Urban Wahlberg (C)

X

Jan Fredriksson (C)

X

Svante Forslund (L)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kristina Eriksson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Tomas Rådkvist (MP)

X

Linda Johansson (S)

X

Matz Keijser (S)

X

Ros-Marie Bålöw (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Sverre Ahlbom (S)

X

Avstår
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Solweig Eklund (S)

X

Hans Olsson (S)

X

Åsa Andersson (S)

X

Alija Abdijevic (S)

X

Johan Engwall (S)

X

Marie Ekberg (S)

X

Sari Martikainen (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Ingvar Magnusson (NE)

X

Agneta von Schoting (NE)

X

Johnny Karlsson (NE)

X

Kim Jämsä (NE)

X
X

Magnus Ahlkvist (V)
Britta Dalved (V)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Benjamin Albertsson (SD)

X

Tommy Henriksson (SD)

X

Angelika Bergfeldt (SD)

X

Barbara Ciolek (SD)

X

Ronny Holmberg (SD)

X

Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare

X

Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)

X

Monica Avås, 1:e vice ordförande (M)

X
X

Rolf Carlsson, Ordförande (S)
SUMMA
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Därmed har kommunfullmäktige bifallit Linda Johansson (S) med fleras yrkande
om att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd
Linda Johansson (S), för kännedom
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Paragraf 72

Ärendenummer KS2020/832

Kommunens sponsring till idrottsföreningar
Beslut
1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har
ansvar för all sponsring från och med 2021.
2) Budget på 0,1 miljoner kronor för sponsring överförs från upplevelsenämnden
till kommunstyrelsen för år 2021.
3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får
i uppdrag att göra en översyn/revidering av kommunens regler för sponsring.
Arbetet omfattar även de kommunala bolagen.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har gjort en hemställan till kommunstyrelsen att utreda
hemvisten för kommunens sponsring till idrottsföreningar.
I beslutet anges att ”Upplevelsenämnden är eniga i att sponsring inte ingår i
upplevelsenämndens uppdrag. Det anses snarare tillhöra varumärket Enköping,
kopplat till näringsliv. Därmed önskar upplevelsenämnden att kommunstyrelsen
utreder detta och vidare fattar beslut om att återföra sponsringsfrågan till
kommunstyrelsen.”
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente getts ett särskilt ansvar av
kommunfullmäktige att hålla samman kommunens sponsring. Kommunfullmäktige
har också beslutat om Regler för sponsring i vilka framgår att kommunstyrelse,
nämnder och bolag kan fatta beslut om sponsring. I Regler för sponsring framgår
att beslut avseende belopp understigande 25 000 kronor per sponsringstillfälle
beslutas av respektive nämnd.
Näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen har begränsad kunskap
om det lokala föreningslivet för att handlägga kommunens sponsring av
idrottsföreningar, vilket är bakgrunden till behovet av att flytta beslut om sponsring
av idrottsföreningar från kommunstyrelsen till upplevelsenämnden. Budget på 115
000 kronor flyttades till upplevelsenämnden i budgetram för 2020.
Sponsoravtal bygger på dialog mellan föreningar och kommun. Principen har varit
att klubbar och enskilda idrottsutövare på kommunens högsta nivå, inom
respektive idrott, kan vara aktuella för ett sponsorstöd om kommunen bedömer att
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det medför värdefull exponering av kommunens platsvarumärke. Under 2020 har 8
idrottsföreningar haft sponsoravtal och beloppen varierar från 10 000 till 25 000
kronor.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
I Regler för sponsring anges att varje nämnd kan fatta beslut inom sina
verksamhetsområden, inom vissa beloppsnivåer. Även om det är idrottsföreningar
som i första hand varit mottagare av sponsring, kan det finnas andra sökande som
vänder sig till andra nämnder och deras verksamheter.
Motiven för att flytta ansvar för beslut om sponsring av idrottsföreningar och budget
till upplevelsenämnden var att kunskap om föreningslivet är begränsad på
näringslivsavdelningen medan upplevelseförvaltningen genom sina löpande
kontakter med föreningarna har större kunskap. Därför kan upplevelseförvaltningen
anses vara bäst lämpad att bedöma om en förening uppfyller uppsatta kriterier för
sponsring.
Varje förfrågan om sponsring ska bedömas utifrån det värde sponsringen kan ge
kommunen i form av stärkt varumärke. Bedömningen av detta sker i dialog med
kommunledningsförvaltningen som arbetar med kommunens varumärke, vilket är
en kommunövergripande fråga.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att upplevelsenämnden är bäst
lämpad att hantera beslut om sponsring av idrottsföreningar, i enlighet med Regler
om sponsring. Kommunledningsförvaltningen är delaktig i bedömningen av värdet
av exponeringen av platsvarumärket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Regler om sponsring ses över, i vilket
ingår att förtydliga ansvarsfrågan och ansökningsförfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har
ansvar för all sponsring från och med 2021.
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2) Budget på 0,1 miljoner kronor för sponsring överförs från upplevelsenämnden
till kommunstyrelsen för år 2021.
3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får
i uppdrag att göra en översyn/revidering av kommunens regler för sponsring.
Arbetet omfattar även de kommunala bolagen.

Yrkanden
Kristina Eriksson (KD), Sverre Ahlbom (S), Anders Wikman och Anders Lindén
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

23 (37)

Protokoll

24 (37)

Sammanträdesdatum
2021-05-17
Kommunfullmäktige

Paragraf 73

Ärendenummer KS2021/210

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Gånsta
3:6 mfl. Boglösarondellen - beslut om godkännande
Beslut
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för området Gånsta 3:6 med flera (området närmast Boglösarondellen)
vann laga kraft 2020-12-23 och kommer att bebyggas. Området kommer att förses
med kommunalt vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten,
dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter
och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings
kommun).
Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter:
•

Gånsta 6:3

•

Gånsta 3:6

•

Gånsta 3:11

•

Gånsta 3:15

Vad är ett VA-verksamhetsområde?
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. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av Gånsta 3:6 med flera gör att vatten- och
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Gånsta 3:6 med flera.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
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Paragraf 74

Ärendenummer KS2021/211

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av
Albäck 3:29 - beslut om godkännande
Beslut
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för del av Albäck 3:29 vann laga kraft 2020-09-29 och kommer att
bebyggas med en brandstation. Brandstationen kommer att förses med kommunalt
vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata
samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
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. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av del av Albäck 3:29 gör att vatten- och
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Albäck 3:29
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
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Paragraf 75

Ärendenummer KS2021/212

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden
1:6 - beslut om godkännande
Beslut
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
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. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Sneden 1:6.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).
__________
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Paragraf 76

Ärendenummer KS2021/213

Fastställande av VA-verksamhetsområde för
Åkersberg 2:6,2:21, 2:10 och 2:44 - beslut om
godkännande
Beslut
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Vatten- och avloppsavdelningen planerar en ledningsomdragning som möjliggör
anslutning av ett antal hus nära golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna
har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de
dessutom ligger nära det befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte
utpekat i kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt
att endast inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede.
Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas
i verksamhetsområdet.
Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i
enlighet med bifogad karta.
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
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. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
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miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
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Paragraf 77

Ärendenummer KS2020/458

Rapportering över ej verkställda gynnande beslut från
vård- och omsorgsnämnden kvartal 4 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och
avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av
beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service.
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en
gång per kvartal.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Till IVO och kommunernas revisorer (på begäran) lämnas underlag på individnivå.
Till vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige lämnas uppgifter på
aggregerad nivå. Denna redovisning avser aggregerad nivå.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2020 och som inte
verkställts senast 31 december 2020. I redovisningen ska också framgå beslut
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller
kontaktpersonsuppdrag.
Beslut enligt Socialtjänstlagen (bilaga 1)
Redovisningen avser 24 beslut. 16 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 4
av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer
har nu fått minst ett erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut
där det är ett avbrott i verksamhet, dessa avser sysselsättningsverksamhet och
kontaktperson enligt SoL.
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I redovisningen är det 5 beslut som avser växelvård, endast 2 av dessa personer
har inte fått ett erbjudande inom tidsramen.
Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2)
Redovisningen avser 35 beslut. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.
5 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.
2 personer väntar på att få en stödfamilj.
7 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.
2 personer väntar på avlösarservice.
2 personer väntar på bostad med särskild service, båda har fått flera erbjudanden
men tackat nej.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 april 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 april 2021 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 för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 78

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om
medborgarförslag
Beskrivning av ärendet
- Tekniska nämndens beslut från den 21 april 2021, Svar på medborgarförslag - Låt gatlyktorna i Veckholm lysa när det är mörkt, TF2020/991
- Tekniska nämndens beslut från den 21 april 2021, Svar på medborgarförslag Farthinder Altuna Ådalen TF2020/922
- Tekniska nämndens beslut från den 21 april 2021, Svar på medborgarförslagHastighetsbegränsningar i Enköping, TF2020/746
- Tekniska nämndens beslut från den 21 april 2021, Svar på medborgarförslag Tätorten Haga blir klassat som ett tättbebyggt område, kommunen tar över
ansvaret för vägen från Haga slott, TF2020/886
- Tekniska nämndens beslut från den 21 april 2021, Svar på medborgarförslag Parkering på Eriksgatan, TF2020/925
- Upplevelsenämndens beslut från den 20 april 2021 , Svar på medborgarförslagBoulebana UPN2020/197
- Upplevelsenämndens beslut från den 20 april 2021, Svar på medborgarförslagTeknikbana/pumptrack för mountainbike UPN2020/196
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 21 april 2021, Svar
på medborgarförslag- Skolskjuts för nya områden behövs, UAN2020/696
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 21 april 2021, Svar
på medborgarförslag- Omvärdering av upptagsområde för Munksundsskolan att
inkludera Haga Strand, UAN2020/69
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 79

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Krister Larssons (M) avsägelse av uppdragen som ersättare i styrelsen för ENA
Energi AB.
Veronica Liljebergs (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Inger Bertilsdotter (L) avsägelse av uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige
och ledamot i vård- och omsorgsnämnden

2. Till nedanstående uppdrag väljs:
ENA Energi AB till och med 31 december 2022
Ersättare

Erik Jansson (M)
efter Krister Larsson (M)

Tekniska nämnden till och med 31 december 2022
Ledamot

Magnus Sävenäs (L)
efter vakant

Vård- och omsorgsnämnden till och med 31 december 2022
Ledamot

Vakant
efter Inger Bertilsdotter (L)

Beskrivning av ärendet
Krister Larsson (M) har den 23 april 2021 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i styrelsen för ENA Energi AB.
Veronica Liljeberg (V) har den 11 maj 2021 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

35 (37)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-05-17
Kommunfullmäktige

Inger Bertilsdoter har den 6 maj 2021 inkommit med en avsägelse av uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
__________
Kopia till:
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Länsstyrelsen, för åtgärd

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 80

Allmänpolitisk debatt gällande friskolas etablering i de
västra stadsdelarna
Beskrivning av ärendet
En allmänpolitisk debatt hölls under kommunfullmäktigesammanträdet gällande
friskolas etablering i de västra stadsdelarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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