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Justeringens plats och tid Måndag den 24 september 2018 klockan 8.30 i sammanträdesrummet Lådö, 

Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 152 - 169 
  
Sekreterare  
 Maria Westberg 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Sabina Lindberg Bitte Myrsell 
  
  
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 2018-09-17 
Anslaget sätts upp 2018-09-24 
Anslaget tas ned 2018-10-16 
Sista dag att överklaga 2018-10-15 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, måndagen den 17 september 2018, 

klockan 18.00–20.05, med ajournering för fika klockan 19.10-19.35 
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Marie Ekberg (S), paragraf 152-161, 163-169 

Rickard Sköldestig (S) 
Anders Åhman (S) 
Håkan Odenring (NE), paragraf 160-161, 163-169 
Neil Ormerod (V) 
Oscar Widman (M), paragraf 161, 163-169 
Eva-Mi Einvall (M), paragraf 152-161, 163-169 
Pernilla Åström (M) 
Sören Sagström (C) 
Rebecka Lindström (C) 

  
Övriga deltagare Bengt-Åke Gelin (M), ordförande kommunrevisionen, paragraf 160 och 162 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Anneli Djurklou, 1:e vice ordförande (S) 
Jessika Roswall, 2:e vice ordförande (M) 
Helena Proos (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sven Jansson (S) 
Marié Karlström (S) 
Jesper Englundh (S) 
Åsa Andersson (S) 
Matz Keijser (S) 
Maria Bakas (S) 
Susanne Brofall (S) 
Sabina Lindberg (S), paragraf 152-161, 163-169 
Hans Lövling (S) 
Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare 
Dabin Zarar Ibrahim (S), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare paragraf 162 
Anders Wikman (NE) 
Anna Svensson (NE), paragraf 152-161, 163-169 
Philip Wikman (NE), från och med paragraf 160 
Björn Berg (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Fred Raghall (NE), paragraf 152-161, 163-169 
Ingvar Magnusson (NE) 
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare 
Håkan Odenring (NE), tjänstgörande ersättare paragraf 152-159 och 162 
Gunnel Bergman (MP) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Ingvar Smedlund (M) 
Jan Petersson (M), paragraf 152-161, 163-169 
Monica Avås (M) 
Percy Westerlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Runa Larsson (M) 
Peter Book (M), paragraf 152-161, 163-169 
Yvonne Bromée (M) 
Mats Flodin (M) 
Tommy Myrsell (M) 
Oscar Widman (M), tjänstgörande ersättare, paragraf 162 
Eva-Mi Einvall (M), tjänstgörande ersättare, paragraf 162 
Kenneth Löthegård (C) 
Monica Hallgren (C) 
Jan Fredriksson (C) 
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Mats Lundqvist (C) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Katarina Zeste (L) 
Lars Frantzén (SD) 
Fredrik Johansson (SD) 
Stig Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare  
Kristina Einarsdotter (-) 
Sven Söderström (-) 
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Paragraf 152  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Sabina Lindberg (S) och Bitte Myrsell (M) utses till protokolljusterare, med Britta 

Dalved (V) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 153  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  



 Protokoll  7 (42)

Sammanträdesdatum  

2018-09-17  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 154 Ärendenummer KS2014/451 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsens beslut från den 20 juni 2018 att utse Doris Hellman (S) till ny 

ersättare efter Tess Enarsson (S) och Hilda Dahlsten (V) till ny ersättare efter Per 

Markus Risman (V) anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 155 Ärendenummer KS2018/510 

Medborgarförslag - Utomhusdusch i Klosterparken 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om utomhusdusch i Klosterparken har inkommit den 26 juni 

2018. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 156 Ärendenummer KS2018/423 

Medborgarförslag - Den Gröna Parkstaden 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 4 juni 2018. Förslaget innebär att 

stattomten ska göras om till en park, med vinterbonat orangeri, café/restaurang, 

utgrävningsexposé om det gamla Enköping, konst med mera. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunsekreteraren, för åtgärd  
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Paragraf 157 Ärendenummer KS2018/537 

Medborgarförslag om larmknappar för utlåning 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att det ska finnas larmknappar för utlåning har inkommit 

den 20 augusti 2018. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunsekreteraren, för åtgärd  
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Paragraf 158 Ärendenummer KS2018/556 

Medborgarförslag - Byt namn på Fiskartorgsbron till 
Munkbron 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och 

beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit den 28 augusti 2018. Förslaget innebär att 

Fisktorgsbron ska byta namn till Munkbron. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden, för åtgärd  
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Paragraf 159 Ärendenummer KS2018/436 

Svar på interpellation angående simkunnighet 

Beslut 
Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 11 juni 2018 paragraf 150 beslutat att Jenny Gavelins 

(L) interpellation om simkunnighet får ställas till skolnämndens ordförande Sven 

Jansson (S). 

Jenny Gavelin (L) redogör för interpellationen. 

Sven Jansson (S) besvarar interpellationen. 

Jenny Gavelin (L) tackar för svaret och håller ett anförande. 

Efter ytterligare inlägg från Sven Jansson (S), Jenny Gavelin (L), Magnus Ahlkvist 

(V), Anders Wikman (NE), Jan Fredriksson (C), Ingvar Smedlund (M) och Monica 

Avås (M) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. 

__________  
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Paragraf 160 Ärendenummer KS2018/538 

Revisionsrapport - Granskning styrning och kontroll av 
fastighetsunderhåll 

Beslut 
Revisionsrapporten remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 20 augusti 2018 överlämnat Revisionsrapport - Granskning 

styrning och kontroll av fastighetsunderhåll. 

Kommunrevisionens ordförande redogör för revisionsrapporten. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunsekreteraren, för åtgärd  
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Paragraf 161 Ärendenummer KS2018/417 

Besparingskrav 2018 

Beslut 
1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner 

kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs 

äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna. 

2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst 

0,1 miljoner kronor. 

3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner 

kronor. 

4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0 

miljoner kronor som lägst. 

5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor 

som lägst. 

6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor. 

7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner 

kronor. 

8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner 

kronor. 

9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5 

miljoner kronor. 

Deltar inte i beslutet 
Lars Frantzén (SD), Fredrik Johansson (SD), Stig Nilsson (SD) och Gunnel 

Bergman (MP) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Reservationer 
Magnus Ahlkvist (V) och Britta Dalved (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Magnus Ahlkvists (V) yrkande. 
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Särskilda yttranden 
Lars Frantzén (SD), Fredrik Johansson (SD) och Stig Nilsson (SD) lämnar följande 

särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet med hänvisning till att vi skulle 

vilja spara på andra verksamheter istället såsom invandringsrelaterade områden.  

Gunnel Bergman (MP) lämnar följande särskilda yttrande: 

Miljöpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till vårt budgetförslag för 2018.Om 

Kommunfullmäktige beslutat enligt vårt budgetförslag hade inga besparingsförslag 

varit aktuella i nuläget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Av skrivelsen framgår att på uppdrag av kommunstyrelsen har 

kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på besparingar för 2018, i syfte att 

minska det prognostiserade underskottet som redovisades i april månads 

ekonomiska rapport. 

Kommunens prognosticerade resultat för året är ett negativt resultat på 29,2 

miljoner kronor enligt den rapport som presenterades för kommunstyrelsen den 22 

maj. Det är en avvikelse med 78,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat 

på 49,1 miljoner kronor. Nämnderna visar totalt ett underskott på 85,1 miljoner 

kronor. De största underskotten finns på skolnämnden med 41,1 miljoner kronor 

och tekniska nämnden med 33,4 miljoner. Underskott redovisas även i 

prognoserna för utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och vård och 

omsorgsnämnd. 

Underskottet för skolnämnd och utbildningsnämnd beror på ökad volym av elever 

och barn, vilket medför ökade kostnader för personal och lokaler. Tekniska 

nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser utöver den 

löpande fastighetsverksamheten. 

Nämnderna har uppdraget att bedriva sin verksamhet inom den budgetram som är 

tilldelad från kommunfullmäktige, och ska vidta de åtgärder som krävs för att ha en 

budget i balans. Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningskontoret 

att ta fram ett förslag på besparingskrav på kommunstyrelse och nämnder, även på 

nämnder som i prognosen har budget i balans eller visar överskott. Samtliga 

nämnder ska gemensamt bidra till att förbättra resultatet för kommunen. 
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I beräkningen av vilken summa som ska sparas in har vissa förutsättningar gjorts. I 

prognosen redovisas lokalkostnader och även reavinster som betydligt överstiger 

budget. Dessa poster summerar till 28 miljoner kronor. Posterna är av 

engångskaraktär och ingår därför inte i underlaget för besparingskrav. 

Kommunhus, Åkersbergs äldreboende 11,2 

Återställande Åkersberg  20,0 

Nedskrivning förskola   2,2 33,4 mnkr 

Arkeologikostnader  17,5 

Reavinster utöver budget                       -22,9 -5,4 mnkr 

Summa     28,0 mnkr 

De kostnader som redovisas ovan för kommunhuset, Åkersbergs äldreboende och 

för nedskrivning av en förskola är på totalt 33,4 miljoner kronor och förklarar hela 

det underskott som tekniska nämnden redovisar i sin prognos. 

Arkeologikostnaderna och reavinster redovisas i centrala poster i 

driftredovisningen. 

I skolnämndens prognos ingår förväntade intäkter för sökta statsbidrag. Det finns 

en osäkerhet i hur mycket av sökta bidrag som kommer att beviljas. En mer positiv 

beräkning av prognosen kan innebära en förbättrad intäkt med ca 10,3 miljoner 

kronor. I beräkningen av summan som har fördelats på nämnderna som 

besparingskrav har detta belopp avräknats. 

Avvikelse mellan budgeterat resultat och  

  prognos i april    78,3 mnkr 

Avgår lokalkostnader/reavinster -28,0 mnkr 

Avgår förväntat statsbidrag SKN -10,3 mnkr 

Summa besparingskrav   40,0 mnkr 

Detta innebär att 40 miljoner kronor har fördelats som besparingskrav på samtliga 

nämnder, förutom valnämnd och överförmyndarnämnd. Sociala investeringar 

under kommunstyrelsen och bidraget till räddningstjänsten undantas också. I 

genomsnitt är det en besparing på 1,6 procent. 

Vid beräkningen av besparing för respektive nämnd har utgångspunkt varit 

aprilprognosen. Utbildningsnämnden beräknas återställa sitt underskott och lämna 

mindre överskott. Däremot beräknas inte miljö- och byggnadsnämnden kunna 
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återställa sitt underskott. Skolnämndens underskott beräknas minska till minus 

16,6 miljoner kronor. 

  

*) TNs prognos är justerad med 33,4 mnkr för lokalkostnader 

Om resultatet i prognosen från april, minus 29,2 miljoner kronor, justeras med 

förväntad intäkt för statsbidrag på 10,3 miljoner kronor och en besparing på 40 

miljoner kronor blir nytt prognostiserat resultat 21,1 miljoner kronor. Vilket är ett 

resultat på 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeterat 

resultat på 49,1 miljoner kronor motsvarar 2,0 procent. 

Kommunledningskontorets bedömning 

En tidig prognos är naturligtvis osäker och förhoppningen är att den förbättras 

under året. Men underskottet för framför allt skolnämnden är så stort att det inte 

bedöms möjligt att återställa med besparingar inom egen nämnd. Därför får 

samtliga nämnder bidra till resultatförbättringen. 

Prognosen för årets resultat visar att det finns behov av effektiviseringar av 

verksamheterna för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, och dessutom kunna 

ge ett positivt resultat. Effektiviseringar måste ske kontinuerligt i verksamheterna 

för att klara allt högre kostnader för lokaler och övriga kostnader på grund av 

befolkningsökningen.  

Styrelser och nämnder
Budget 

2018
Prognos 

2018

Avvikelse 
i prognos 
april *)

Förväntat 
stats-
bidrag 

Generell 
besparing i 
genomsnitt 

1,6 %

Ny prognos-
avvikelse 

efter 
besparing

Procentuell 
avvikelse 

mot budget

Kommunfullmäktige och 
revision

-8,5 -8,5 0,0 0,1 0,1 -1,6%

Kommunstyrelsen -93,1 -91,5 1,6 1,2 2,8 -3,0%

Kommunstyrelsen, sociala 
investeringar

-4,0 -4,7 -0,7 -0,7 17,5%

Räddningstjänst, 
medlemsbidrag

-39,0 -39,0

Miljö- och byggnadsnämnd -20,7 -24,3 -3,6 0,6 -3,0 14,5%

Skolnämnd -833,4 -874,5 -41,1 10,3 14,2 -16,6 2,0%

Socialnämnd -188,8 -189,4 -0,6 3,0 2,4 -1,3%

Teknisk nämnd  *) -98,4 -98,4 0,0 1,9 1,9 -1,9%

Upplevelsenämnd -113,5 -113,0 0,5 1,5 2,0 -1,8%

Utbildningsnämnd -224,6 -228,9 -4,3 4,5 0,2 -0,1%

Valnämnd -1,8 -1,8

Vård- och omsorgsnämnd -791,9 -795,4 -3,5 13,0 9,5 -1,2%

Överförmyndarnämnd -5,2 -5,2

Summa skattefinansierad 
verksamhet

-2 422,9 -2 474,6 -51,7 10,3 40,0 -1,4 0,1%



 Protokoll  18 (42)

Sammanträdesdatum  

2018-09-17  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Besparingsåtgärder kan vara kortsiktiga, som till exempel att inte tillsätta lediga 

tjänster omgående, vilket kan vara en åtgärd för att förbättra årets resultat. Med 

tanke på att arbetet med beräkning av resursfördelning för 2019 visar att det 

kommer att behövas kraftiga prioriteringar även kommande år, är det viktigt att 

hitta besparingsåtgärder som ger en långsiktig effekt. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner 

kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs 

äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna. 

2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst 

0,1 miljoner kronor. 

3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner 

kronor. 

4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0 

miljoner kronor som lägst. 

5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor 

som lägst. 

6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor. 

7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner 

kronor. 

8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner 

kronor. 

9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5 

miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 11 juni 2018 paragraf 93 och lämnat 

förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade också för egen del att skolnämnden 

på nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska redovisa elevantalens ökning 

(utfall i förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal och antal anställda 

uppdelat på förskola, skola och central förvaltning. Tidsperioden bör vara 2015 – 

2018. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner 

kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs 

äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna. 

2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst 

0,1 miljoner kronor. 

3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner 

kronor. 

4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0 

miljoner kronor som lägst. 

5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor 

som lägst. 

6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor. 

7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner 

kronor. 

8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner 

kronor. 

9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5 

miljoner kronor. 

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

Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande yrkande: 

- Vård- och Omsorgsnämnden ska minst göra resultat enligt ursprunglig budget 

- Socialnämnden ska minst göra resultat enligt ursprunglig budget 

- Skolnämnden ska minst göra resultat enligt senaste prognos 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag i 9 punkter som Helena Proos (S) har yrkat bifall till och dels Magnus 

Ahkvists (V) yrkande om ändring av punkt 5, 6, och 9 i kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige får ta 

ställning till varje beslutspunkt i kommunstyrelsens förslag för sig och på de 
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punkter Magnus Ahlkvist (V) lämnat ett annat yrkande ställs de två förslagen mot 

varandra. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag i sin helhet och avslagit 

Magnus Ahlkvists (V) yrkanden. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder, för åtgärd  
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Paragraf 162 Ärendenummer KS2018/342 

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Beslut 
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Jäv 
Fred Raghall (NE), Anna Svensson (NE), Jan Petersson (M), Sabina Lindberg (S) 

och Peter Book (M) anmäler jäv och deltar inte ärendets beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har den 30 april 2018 överlämnat revisionsberättelse för 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo för år 2017. Revisorerna 

har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2017. Förbundsdirektionen 

har godkänt årsredovisningen. 

Revisorernas granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vidare visar 

granskningen att förbundet har uppfyllt balanskravet för 2017 och därmed återställt 

hela det negativa egna kapitalet samt tidigare kvarvarande underskott från 2014 

och 2015. 

Förbundsdirektionen har fastställt mål för en god ekonomisk hushållning utifrån ett 

finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Revisorerna bedömer att det 

ekonomiska resultatet i huvudsak är förenligt med god ekonomisk hushållning ur 

ett finansiellt perspektiv. Revisorerna bedömer att det verksamhetsmässiga 

resultatet är delvis förenligt med god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 

detta organ beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunrevisionens ordförande Bengt-Åke Gelin (M) redogör för 

revisionsberättelsen. 

__________ 
Kopia till: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom 
                Håbo kommun, för kännedom  
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Paragraf 163 Ärendenummer KS2018/88 

Svar på revisionsrapport - Styrning och kontroll av 
större investeringar 

Beslut 
Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 augusti 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att revisorerna har till kommunfullmäktige 

överlämnat en granskningsrapport avseende styrning och kontroll av kommunens 

större investeringar.  Kommunfullmäktige remitterade revisionsrapporten till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat rapporten 

till skolnämnd, utbildningsnämnd, teknisk nämnd och upplevelsenämnd. 

Granskningsuppdraget har utförts av PWC. Frågan som skulle besvaras var: ”Är 

kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll avseende 

investeringsprocessen tillräcklig?” Den sammanfattade bedömningen från 

revisionen är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig inom de utvalda 

områdena riktlinjer och rutinbeskrivningar, ansvar och befogenheter, 

beslutsunderlag samt uppföljning och återrapportering. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret instämmer med revisionens uppfattning att utveckling 

behöver ske inom rapportens områden. Kommunledningskontoret har 

kommunstyrelsens uppdrag att utveckla investeringsprocessen med tillhörande 

styrdokument. Fokus ligger på lokalförsörjningsprocessen där de större 

investeringarna ingår. I detta utvecklingsarbete är både nämnder och förvaltningar 

delaktiga.  

Nedan följer revisionens sammanfattande bedömning inom de fyra 

kontrollområdena med kommunledningskontorets kommentarer: 

Fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt efterlevs 

Revisionen anser att styrdokumentet ”Riktlinjer för investeringar” i huvudsak följs 

med avseende på beslutsgången. De anser att det är positivt att det pågår ett 

arbete med att se över riktlinjerna för att aktualisera dem samt att 
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utvecklingsarbete sker kring kommunens lokalförsörjningsprocess avseende 

fastighetsverksamheten.  

Dock anser revisionen att prioriteringar av investeringar inom ramen för 

investeringsstyrgruppen i samverkan med förvaltningarna inte har fungerat fullt ut. 

Av riktlinjerna framkommer heller inte vilka befogenheter som investeringsstyr-

gruppen har avseende prioriteringar. 

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunstyrelsen har gett alla nämnder i uppdrag att se över sina styrdokument. 

Inom investeringsområdet har kommunfullmäktige beslutat om en ”Policy för 

lokalförsörjning” i december 2017. Kommunfullmäktige har i februari 2018 även 

beslutat om en revidering av ”Riktlinjer för investeringar ” som nu heter ”’Regler för 

investeringar”. 

”Regler för investeringar” är återigen aktuell för revidering för att överensstämma 

och integreras i den fortsatta översynen av övriga styrdokument.  

Kommunledningskontoret håller med revisionen om att prioriteringsarbetet inte har 

fungerat hitintills. Därför har ”Regler för investeringar” kompletterats med ett avsnitt 

om just prioriteringar. Önskad effekt är att åstadkomma ett bättre underlag till 

lokalstyrgruppen och kommunstyrelsen. Detta nya arbetssätt kommer att prövas nu 

i planeringsprocessen för budget 2019. Befogenheterna för lokalstyrgruppen ingår i 

styrdokumentet ”Arbetsmodell för lokalresursplanering”. 

Processen är tydlig avseende ansvar och befogenheter kring initiering, 

planering, beslut och genomförande av investeringar 

Revisionen anser att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän behöver 

förtydligas ytterligare, då det framkommer att politiken inte upplever sig tillräckligt 

delaktiga i arbetet med prioriteringar.  

Vidare anser revisionen att det kan behöva tydliggöras hur lokaleffektiviserings-

arbetet ska bedrivas (överväganden/analyser).  

Revisionen anser också att utifrån det stora investeringsbehovet kan de 

ekonomiska incitamenten i processen behöva utvecklas. Vid avvikelser i projekten 

bör det finnas tydliga regler för driftansvarig nämnd och teknisk nämnd kring en 

fördyring. 

Kommunledningskontorets kommentar: 
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Rollfördelningen angående prioriteringar prövas (enligt punkten innan) med ett nytt 

arbetssätt i pågående planeringsprocess för budget 2019.  

Att uppnå en tydlig rollfördelning ingår i utvecklingsarbetet kring kommunens 

lokalförsörjningsprocess. I beslutsunderlagen ska bedömningar göras över hur 

effektiva olika alternativ är både ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv.  

Regler för avvikelser finns idag men ska förtydligas ytterligare vid nästa revidering. 

Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att 

de ger rimliga möjligheter för kommunstyrelsen och nämnderna att få 

tillräcklig information om projektet för att kunna prioritera, styra och 

kontrollera detsamma 

Revisionen anser att kontrollmålet uppfylls under förutsättning att samtliga mallar 

följs. Riskanalyser bör dock lyftas fram i beslutsunderlagen för att ytterligare 

förbättra transparensen. Revisionen anser också att kalkylen kring nya ishallen inte 

har varit tillräckligt bra.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret har arbetat fram en mall som enligt beslutade 

styrdokument ska användas för investeringar. Mallen syftar till att ge ett underlag 

med en helhetsbild av projektet där både totala utgifter och totala driftkostnader 

finns med. Det har förekommit vissa synpunkter på att mallen är otydlig vilket 

kommunledningskontoret tar med i fortsatt förbättringsarbete.  

Riskanalyser finns med i utvecklingsarbetet av lokalförsörjningsprocessen.  

Vad gäller investeringsprocessen av ishallsprojektet så ska inte en upprepning 

kunna ske om nuvarande rutiner följs. Genom återbesättning av lokalstrategs-

funktionen styrs och struktureras beredning av nya projekt via lokalberednings-

grupp och lokalstyrgrupp. Först när investeringsunderlaget är komplett enligt 

beredningskraven kan en beställning göras. 

Revisionen anger att budgeten för ishallsprojektet är 68 miljoner kronor. Enligt 

beslut är budgeten för ishallsprojektet totalt 60 miljoner kronor inklusive ismaskin 

för 1 miljon kronor. Prognos för byggnaden är 60 miljoner kronor, det vill säga en 

avvikelse med 1 miljon kronor (delårsrapport januari-april 2018). Den post 

revisionen lägger till är tekniska nämndens åtgärd för en ny kylanläggning som 

budgeterats till 6 miljoner kronor. Investering i kylanläggning har budgeterats under 

tekniska nämndens energibesparande åtgärder för att sänka eller hålla låga 

driftkostnader i tre anläggningar; Bahcohallen, ishallen och kommande simhall. 

Investeringen kan därför inte hänföras till enbart den nya ishallen.  



 Protokoll  25 (42)

Sammanträdesdatum  

2018-09-17  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av 

projekten säkerställs 

Revisionen bedömer att den muntliga uppföljningen av investeringar har förbättrats 

sedan tidigare granskning. De anser dock att det saknas en tydlig modell och 

struktur för den muntliga rapporteringen. Revisionen anser att processen och 

rollfördelningen mellan nämnder och förvaltningar behöver tydliggöras vad gäller 

avvikelsehantering i projekten. Även ekonomiska slutredovisningar inklusive analys 

bör vidareutvecklas och diskuteras mellan politiker och tjänstemän.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret anser att uppföljningen av investeringar ska generellt 

dokumenteras i så hög grad som möjligt för att undvika missuppfattningar. Med 

tanke på vikten av spårbarhet bör muntliga rapporteringars utformning beaktas i 

pågående utvecklingsarbete.  

Vad gäller slutredovisningar har avsnittet reviderats i ”Regler för investeringar”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av mall.  

Övriga synpunkter från nämndernas remissvar 

Skol- och utbildningsnämnderna anser att förtroendet mellan politik och 

tjänstemannaorganisationen behöver stärkas och att förtydliganden av roller 

behövs i alla led. Nämnderna tar upp behovet av ökat ansvar för utförande och tillit. 

Upplevelsenämnden kommer i sitt utvecklingsarbete att fokusera på hur dialogen 

mellan nämnd och förvaltning kan förbättras vad gäller roller och 

ansvarsfördelning. Förvaltningen avser att ta fram en handlingsplan. 

Tekniska nämnden anser att återrapportering och dialog är ett återkommande 

förbättringsområde som behöver tydliggöras i investeringsprocessen. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 augusti 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 28 augusti 2018 paragraf 101 och lämnat 

förslag till beslut till fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade också för egen del att 

anta kommunledningskontorets svar på revisionsrapporten som sitt eget och 

översända det till revisorerna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Revisorerna, för kännedom 
Skolnämnden, för kännedom 
Utbildningsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom  
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Paragraf 164 Ärendenummer KS2018/517 

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2019 klockan 18.00: 

Måndag den 4 februari Måndag den 16 september 

Måndag den 4 mars Måndag den 14 oktober 

Måndag den 15 april Måndag den 11 november 

Måndag den 13 maj Måndag den 9 december 

Måndag den 10 juni, klockan 9.00   

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 augusti 2018 tagit fram förslag till 

sammanträdesplan för år 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och 

exploateringsutskott. 

Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen, 

kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera 

faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav 

på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen 

till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också 

hänsyn tagits till skollov och Sveriges Kommuner och Landstings mötesplanering.  

Arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet fattar 

egna beslut om sina sammanträdesdagar.  

Kommunstyrelserna i Fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och 

Enköping) träffas en gång per år. Eskilstuna som är nuvarande värd för samarbetet 

har lämnat förslag på mötesdag.  

Kommunledningskontoret har utöver detta även tagit fram förslag till tidsplan för 

styrning och uppföljning för 2019.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2019 klockan 18.00: 
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Måndag den 4 februari Måndag den 16 september 

Måndag den 4 mars Måndag den 14 oktober 

Måndag den 15 april Måndag den 11 november 

Måndag den 13 maj Måndag den 9 december 

Måndag den 10 juni, klockan 9.00   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 augusti 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2019 klockan 18.00: 

Måndag den 4 februari Måndag den 16 september 

Måndag den 4 mars Måndag den 14 oktober 

Måndag den 15 april Måndag den 11 november 

Måndag den 13 maj Måndag den 9 december 

Måndag den 10 juni, klockan 9.00   

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 28 augusti 2018 paragraf 104 och lämnat 

förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har också för egen del 

beslutat om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, datum för sammanträde 

med Fyra Mälarstäder, samt tidplan för styrning och uppföljning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2019 klockan 18.00: 

Måndag den 4 februari Måndag den 16 september 

Måndag den 4 mars Måndag den 14 oktober 

Måndag den 15 april Måndag den 11 november 

Måndag den 13 maj Måndag den 9 december 

Måndag den 10 juni, klockan 9.00   

__________  
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Paragraf 165 Ärendenummer KS2018/324 

Redovisning av partistöd 2017 

Beslut 
Partiernas redovisning av partistödet 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 augusti 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att av reglerna för partistöd i Enköpings kommun 

som antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2014 paragraf 145 framgår 

att partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet med anknytning till 

Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt 

arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 

partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 

att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 3 kapitlet 29 

paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt reglerna. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ska ges in 

till kommunfullmäktige (kommunledningskontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. 

Av redovisningen ska framgå: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för 

innevarande år. 

 Redovisning hur partistödet har använts från föregående år samt protokoll 

från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det finns inte något krav 
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på utbildning eller speciell kompetens för den särskilde granskaren. Granskarens 

rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  

Av fullmäktiges 8 partier har 7 inkommit med redovisning. Vänsterpartiet har inte 

inkommit med någon redovisning. Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett 

omfattande material har kommunledningskontoret gjort ett urval av handlingar som 

bifogas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns 

i diariet.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 

använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 

möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 

redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 

stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 

parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningskontoret inte analyserat det 

inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 

bifogas till denna skrivelse. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Partiernas redovisning av partistödet 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 augusti 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Partiernas redovisning av partistödet 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

  

Efter arbetsutskottets sammanträde har Vänsterpartiet inkommit med redovisning 

av partistödet. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 28 augusti 2018 paragraf 105 och lämnat 

förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Partiernas redovisning av partistödet 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga partier, för kännedom  



 Protokoll  32 (42)

Sammanträdesdatum  

2018-09-17  

Kommunfullmäktige 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 166 Ärendenummer KS2018/15 

Beslut om partistöd 2018 

Beslut 
Partistödet för andra halvåret 2018 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 170 541 kronor 

Centerpartiet 85 271 kronor 

Liberalerna 42 635 kronor 

Nystart Enköping 127 906 kronor 

Socialdemokraterna 241 600 kronor 

Miljöpartiet 42 635 kronor 

Sverigedemokraterna 85 271 kronor 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 augusti 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 16 december 2014 

paragraf 145 antog regler för partistöd för 2015-2018. Av reglerna framgår att 

kommunfullmäktige ska fatta beslut om partistöden två gånger per år: i februari och 

i september. Detta för att stödet ska kunna betalas ut per den 1 mars respektive 

den 1 oktober. Reglerna har sin grund i den ändring av kommunallagen som 

trädde i kraft under 2014 och som innebär att beslut om att betala ut partistöd ska 

fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år. 

Kommunledningskontoret har, i enlighet med det beslutade regelverket, räknat upp 

partistödet för 2018. Det fanns inga otillsatta mandat i kommunfullmäktige den 30 

juni 2018.  

Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för den andra utbetalningen för 

2018 ut enligt följande: 
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Parti 
Kr per 
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt 
av antal 
mandat 
och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2018 

Utbetalning 
i oktober 

M 28 424 11 28 424 312 659 341 083 170 541 

C 28 424 5 28 424 142 118 170 541 85 271 

L 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42 635 

NE 28 424 8 28 424 227 389 255 812 127 906 

S 28 424 16 28 424 454 777 483 201 241 600 

V 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42 635 

MP 28 424 2 28 424 56 847 85 271 42 635 

SD 28 424 5 28 424 142 118 170 541 85 271 

Summa 227 389 51   1 449 602 1 676 990 838495 

 

Kommunledningskontorets bedömning 

Av reglerna för partistöd framgår att mottagarna av kommunalt partistöd (de 

politiska partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 

kapitlet 29 paragrafen första stycket kommunallagen. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunledningskontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. Av fullmäktiges 8 partier har 7 inkommit med 

redovisning. Vänsterpartiet har inte lämnat in någon redovisning.  

Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 

använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 

möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 

redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 

stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 

parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att partistöd ska 

utbetalas till de 7 partier som lämnat in redovisning av föregående års partistöd. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Partistödet för andra halvåret 2018 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 170 541 kronor 

Centerpartiet 85 271 kronor 

Liberalerna 42 635 kronor 

Nystart Enköping 127 906 kronor 

Socialdemokraterna 241 600 kronor 

Miljöpartiet 42 635 kronor 

Sverigedemokraterna 85 271 kronor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 augusti 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Partistödet för andra halvåret 2018 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 170 541 kronor 

Centerpartiet 85 271 kronor 

Liberalerna 42 635 kronor 

Nystart Enköping 127 906 kronor 

Socialdemokraterna 241 600 kronor 

Miljöpartiet 42 635 kronor 

Sverigedemokraterna 85 271 kronor 

  

Efter arbetsutskottets sammanträde har Vänsterpartiet inkommit med redovisning 

av partistödet. 

Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 28 augusti 2018 paragraf 106 och lämnat 

förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Partistödet för andra halvåret 2018 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 170 541 kronor 

Centerpartiet 85 271 kronor 

Liberalerna 42 635 kronor 

Nystart Enköping 127 906 kronor 

Socialdemokraterna 241 600 kronor 

Miljöpartiet 42 635 kronor 

Sverigedemokraterna 85 271 kronor 

Yrkanden 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 

Vänsterpartiet beviljas partistöd i enlighet med övriga partier med två mandat i 

kommunfullmäktige. 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels kommunstyrelsens 

förslag som Anders Wikman (NE) yrkat bifall till och dels Magnus Ahlkvists (V) 

tilläggsyrkande att även Vänsterpartiet ska få partistöd för andra halvåret 2018. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får 

ta ställning till kommunstyrelsens förslag och därefter till Magnus Ahlkvists (V) 

tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och avslagit Magnus 

Ahlkvists (V) tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 

vill avslå Magnus Ahlkvists (V) tilläggsyrkande röstar Ja och den som vill bifalla 

tilläggsyrkandet röstar Nej. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Helena Proos (S) X   
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Sverre Ahlbom (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sven Jansson (S) X   

Marié Karlström (S) X   

Jesper Englundh (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Susanne Brofall (S) X   

Laila Berglind (S) X   

Dabin Zarar Ibrahim (S) X   

Sabina Lindberg (S) X   

Hans Lövling (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Anna Svensson (NE) X   

Philip Wikman (NE) X   

Björn Berg (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Thomas Ekblom (NE) X   

Fred Raghall (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Gunnel Bergman (MP)  X  

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Ingvar Smedlund (M) X   

Jan Petersson (M)  X  

Monica Avås (M) X   
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Percy Westerlund (M) X   

Bitte Myrsell (M) X   

Runa Larsson (M)   X 

Peter Book (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Mats Flodin (M) X   

Tommy Myrsell (M)  X  

Kenneth Löthegård (C)  X  

Monica Hallgren (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Mats Lundquist (C)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Katarina Zeste (L)  X  

Stig Nilsson (SD) X   

Lars Franzén (SD) X   

Fredrik Johansson (SD) X   

Kristina Einarsdotter (-)   X 

Sven Söderström (-)   X 

Jessika Roswall (M), 2:e vice ordförande X   

Anneli Djurklou (S), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 34 13 3 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Magnus Ahlkvists (V) 

tilläggsyrkande. 

__________ 
Kopia till: Kansliet, för åtgärd 
Samtliga partier, för kännedom  
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Paragraf 167 Ärendenummer KS2018/408 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2018 

Beslut 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen för första kvartalet 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har den 21 maj 2018 paragraf 80 överlämnat rapport av ej 

verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. 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 första kvartalet 2018. 

Båda besluten avser beviljat bistånd i form av bostad och där det inte varit möjligt 

att erbjuda dem detta inom tre månader. I dagsläget så har den ena av dem 

erbjudits bostad och flyttat in medan den andra personen väntar fortfarande. Bo-

teamet jobbar aktivt med att finna lämplig bostad till personen som fortfarande 

väntar. Den personen är idag placerad på stödboende via annan kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 augusti 2018 och lämnat förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen för första kvartalet 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens beredning 

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 28 augusti 2018 paragraf 107. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen för första kvartalet 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Socialnämnden, för kännedom 
Revisorerna, för kännedom  
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Paragraf 168  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Upplevelsenämndens beslut från den 14 juni 2018 paragraf 62, Medborgarförslag 

– Anlägg ett skogsbadsområde, KS2018/42 

- Kommunstyrelsens beslut från den 28 augusti 2018 paragraf 111, 

Medborgarförslag – Grillby, KS2018/205 

- Kommunstyrelsens beslut från den 28 augusti 2018 paragraf 112, 

Medborgarförslag -  Bort med KSO!, KS2018/291 

__________  
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Paragraf 169 Ärendenummer KS2014/450 

Valärenden 

Beslut 
1. Nedanstående avsägelser godkänns: 

Angelica Stagling (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden.  

Agneta Malmgren (NE) avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunrevisionen.  

2. Till nedanstående uppdrag väljs: 

Utbildningsnämnden, till och med 31 december 2018 

Ledamot  Rolf Carlsson (S) 

  efter Angelica Stagling (S) 

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2018 

Ersättare  Pontus Olsson (M) 

  efter vakant (M) 

Nämndeman i tingsrätten, till och med 31 december 2019 

Per Nordlander 

Kommunrevisionen, till och med 30 april 2019 

Ledamot  vakant (NE) 

  efter Agneta Malmgren 

 Beskrivning av ärendet 
Angelica Stagling (S) har den 15 juni 2018 inkommit med en avsägelse av 

uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. 

Agneta Malmgren (NE) har den 27 augusti 2018 inkommit med en avsägelse av 

uppdraget som revisor. 
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Moderaterna har nominerat till fyllnadsval för vakanta platser i utbildningsnämnden 

och som nämndeman i tingsrätten. 

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


