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Kommunstyrelsen

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Digitalt via Teams, tisdagen den 28 september 2021, klockan 09:00–15:46.
Ajournering för paus klockan 10:21-10:31, 11:45-12:45, § 169 klockan
13:28-13:27, § 173 klockan 15:07-15:15.

Beslutande

Peter Book (M), Ordförande
Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande
Bitte Myrsell (M)
Elisabeth Norman (C)
Jenny Gavelin (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Linda Johansson (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)

Justeringens plats och tid

Lindbanegatan 12, tisdag den 5 oktober 2021 klockan 08:30

Avser paragrafer

157 - 188

Sekreterare
Johanna Sköld
Ordförande
Peter Book
Justerande
Jesper Englundh

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2021-09-28
2021-10-05
2021-10-27
2021-10-27

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

Mats Flodin (M)
Staffan Karlsson (M)
Magnus Hellmark (C)
Ingvar Magnusson (NE)
Tuija Rönnback (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Tommy Henriksson (SD)

Övriga deltagare

Mia Lundqvist, verksamhetsledare Leader Mälardalen, § 159
Louise Boiesen, VA-strateg, § 160
Anders Lindholm, kommunekelog, § 161
Ricardo Dojorti, mark- och exploateringsingenjör, § 162
Tobias Viberg, planarkitekt, § 163
Linnéa Eriksson, planarkitekt, § 164
Johan Axnér, strategisk samhällsplanerare § 165
Daniel Nilsson, controller, §§ 169-171
Ingela Höij, controller, §§ 169-170
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg, § 170
Johanna Krantz, lokalsamordnare, § 170
Rickard Westlöf, enhetschef, § 170
Magnus Åsman, strategisk utredare, § 172
Marcus Wennerström, tillförordnar avdelningschef, § 187
Magnus Jacobsson, beredskapsstrateg, § 187
Ulrika K Jansson, kommundirektör
Hannu Högberg, stabschef
Anna Nilsson, verksamhetsstrateg
Johanna Sköld, kommunsekreterare
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Paragraf 157

Upprop och val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Jesper Englundh (S) väljs till justerare.
__________
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Paragraf 158

Godkännande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:
1. Ärende fyra gällande fastställande av VA-verksamhetsområde för Kolarvik och
Sjöängarna byter plats med ärende fem Svar på myndighetsdialog med Svenska
kraftnät om Västeråspaketet i dagordningen.
2. Följande ärenden i dagordningen är stängda för allmänheten:
- Ärende fem, Svar på myndighetsdialog med Svenska kraftnät om
Västeråspaketet.
- Ärenden sex, Exploateringsavtal för Lillsidan med flera, beslut om godkännande.
- Ärende sju, Detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera, beslut om godkännande.
- Ärende åtta, Detaljplan för Centrum 5:4 med flera, Sandgatan 35, beslut om
antagande.
- Ärende 31, Information om coronaläget.
- Ärende 32, Kommundirektör informerar.
3. Ärende 16, Översyn av förvatningsorganisation Socialförvaltningen och Vårdoch omsorgsförvaltningen görs om från ett beslutsärende till ett
informationsärende.
__________
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Paragraf 159

Ärendenummer KS2021/599

Svar på remiss - Strategi Leader Mälardalen 2023-2027
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom Leader Mälardalens lokala utvecklingsstrategi 2023-2027.
2. Finansieringen av medverkan i Leader Mälardalen sker med 15,40 kronor per
invånare, vilket innebär cirka 300 000 kronor per år under programperioden.

Ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling via samverkan. Metoden
kännetecknas av samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor: Lokala
initiativ samt lokal förankring, kreativa och innovativa arbetssätt samt långsiktigt
hållbar utveckling är centrala metoder och inslag för ett Leaderprojekt.
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I tidigare programperiod
2014-2020 har det varit möjligt att finansiera projekt via fyra fonder. Totalt finns 48
Leaderområden i Sverige och cirka 2400 Leaderområden inom hela EU varav
Leader Mälardalen är ett av dessa områden. Leader Mälardalens geografiska
område består av Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köpings,
Hallstahammars, Västerås (utanför Västerås tätort), Enköping (utanför Enköpings
tätort), Håbo och Upplands-Bro kommuner. De största tätorterna, Västerås och
Enköping, ingår alltså inte i Leader Mälardalens område.
När den nya Leaderprogramperioden 2023-2027 startar ska ett lokalt/regionalt
arbete vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom Leader. Detta innebär
att Leaderområden ska vara etablerade och godkända för att det ska vara möjligt
att söka stöd. Jordbruksverket har tagit fram en mall och handbok för arbetet med
framtagande av lokala utvecklingsstrategier. Ansökan om att starta Leaderområdet
(eller fortsätta inom befintliga områden) ska vara inne senast den 15 oktober 2022.
En förutsättning för de insatser som genomförs inom Leader Mälardalens
verksamhet och med stöd från Leader Mälardalen är att de genomförs med
ovan två (fyra) nämnda Leadermetod. Detta innebär att den lokalt ledda
utvecklingen inom ramen för Leader ska bygga på samarbete mellan privata
näringar, ideella samt offentliga aktörer.
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De projektansökningar som, i ett senare skede inkommer, ska vara i linje med
Leader Mälardalens strategi och resultaten ska vara till nytta för fler än några
enskilda personer. Det lokala Leaderkontoret ska kunna vara till hjälp från att
skriva ansökan till att stötta i genomförande. Kontoret ska även hjälpa till med att
hitta samarbetspartners för att säkerställa att projektet har ett brett samarbete
mellan olika sektorer.
Enköpings kommun har varit med under den föregående programperioden och
projekt har kunnat starta med grund i EU-stödet samt med Leadermetoden som
grund. Med denna grund har Leader Mälardalen tagit fram ett förslag till en ny
utvecklingsstrategi, Remissversion Leader Mälardalen, Lokal utvecklingsstrategi
2023-2027. Remissen har inkommit till Enköpings kommun för möjlighet att ge
synpunkter.
Verksamhetsledare Mia Lundqvist från Leader Mäldalen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027, Leader Mälardalen, remissversion, 2021-0903

Yrkanden
Jenny Gavelin (L) och Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till
beslut.
__________
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Paragraf 160

Ärendenummer KS2021/400

Svar på myndighetsdialog med Svenska kraftnät om
Västeråspaketet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna skrivelsen daterad 1 september 2021 som
svar på myndighetsdialogen angående ny 400 kV-ledning mellan Munga, Västerås
och Hamra, Enköping.

Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 september 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Svenska Kraftnät har
bjudit in berörda kommuner till myndighetsdialog i syfte att inhämta lokal
kännedom och kunskap om planeringsförutsättningar gällande en ny kraftledning
mellan Munga i Västerås och Hamra i Enköping. I det här skedet finns tre
utredningskorridorer framtagna, med några olika varianter. Dessa ska sedan kokas
ner till ett slutgiltigt utbyggnadsförslag.
Utbyggnadsförslaget beräknas skickas på samråd under våren 2022. En
koncessionsansökan med vald sträckning ska skickas in under våren 2023 för att
sedan få koncessionsbeslut av Energimarknadsinspektion. Planerad byggstart är
2026 och kraftledningen avses tas i drift år 2028.
Befintliga ledningar i området uppnår snart sina tekniska livslängder. Nu planeras
det för nya 400 kv-ledningarna vilket inte har gjorts på många decennier. Dessa
nya ledningar är en förutsättning för ökad överföringskapacitet, både vad gäller
aktuellt behov och för att kapaciteten succesivt ska kunna öka i framtiden vartefter
ledningarna uppgraderas inom initiativet NordSyd. De föreslagna åtgärderna ger
även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Mälardalen och en bättre
robusthet i nätet i stort.
Kommunekolog Anders Lindholm föredrar ärendet.
Ärendets beredning
Svaret på myndighetsdialogen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samverkan med miljö- och byggnadsförvaltning, upplevelseförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I svaret på myndighetsdialogen listas lokala förutsättningar som saknas i
utredningsunderlaget då de uppgifterna inte finns tillgängliga i myndigheters
geodatakataloger. Efter en genomgång av föreslagna utredningskorridorer
konstateras att den sydligaste korridoren C har minst konflikter gentemot de lokala
förutsättningarna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX, 2021-09-16, § 67
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-24
Svar på myndighetsdialog, 2021-09-01
__________
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Paragraf 161

Ärendenummer KS2021/474

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Kolarvik
och Sjöängarna
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och
spillvattenavlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställs enligt bifogad karta (bilaga
1).

Ärendet
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 23 juni 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att områdena Kolarvik och Sjöängarna
kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i
kommunens VA-plan antagen i kommunfullmäktige den 8 juni 2015. VAverksamhetsområden ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Verksamhetsområdet ska omfatta följande vattentjänster: vatten och spillvatten i
enlighet med bifogad karta. VA-verksamhetsområdet kommer att beröra de
fastigheter som listas i bilaga två.
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.
Va-strateg Louise Boisen redogör för ärende
Ärendets beredning
Tekniska nämnden har berett ärendet 16 juni 2021, § 76 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Eftersom kommunen, i sin VA-plan, bedömer att vatten och avlopp för Kolarvik och
Sjöängarna behöver lösas i ett större sammanhang så ska verksamhetsområde för
vatten och spillvatten därför inrättas enligt bifogad karta.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-26, § 65
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-06-16, § 76
Bilaga 1: Karta över nya verksamhetsområden i Kolarvik och Sjöängarna.
Bilaga 2: Lista över fastigheter som berörs av verksamhetsområdena.
__________
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Paragraf 162

Ärendenummer KS2021/556

Exploateringsavtal för Lillsidan 5:3 med flera - beslut
om godkännande
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsavtal med Dr Westerlunds Gata 13
Fastighetsförvaltning AB och Polgatan 7 Fastighetsbolag AB godkänns.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S),
Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vi anser att
kommunstyrelsen/plexutskottet bör ta ett ansvar över att bygga samhälle och inte
bara hus. Exploateringsgraden är för omfattande för att kunna se hela området
längs Doktor Westerlunds gata som en del av ett samhällsbygge, där människor
både kan leva, verka och bo. Vi vill se att området ges större utrymme för grönytor
och naturliga mötesplatser för människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån
Socialdemokraterna under en längre tid i kommunstyrelsen/plexutskottet utan att
ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav reservationen."
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Ahlqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att exploateringsgraden är allt för hög i den föreslagna
detaljplanen för ’Lillsidan 5:3 med flera’. Vi vill se att området ges större utrymme
för grönytor och naturliga mötesplatser för människor. Kommunen har
planmonopol och bör beakta fler intressen än exploatörens i det arbetet.”

Ärendet
I samband med antagandet av detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera tecknas
exploateringsavtal mellan kommunen och Dr Westerlunds Gata 13
Fastighetsförvaltning AB och Polgatan 7 Fastighetsbolag AB. Exploateringsavtal
tecknas då det är en privat markägare som ska genomföra detaljplanen och avtalet
syftar att reglera och förtydliga Exploatörens och Kommunens ansvar.
Planområdet är idag ett industriområde som ska omvandlas till bostadsområde
med lokaler samt förskola. Planområdet kommer att bestå av två områden där den
norra delen kommer att innehålla bostäder med möjlighet till verksamhetslokaler i
gatuplan och den södra delen kommer att bestå av bostäder och en förskola.
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Ärendets beredning
Exploateringsavtalet har beretts parallellt med detaljplaneprocessen. Kommunen
har under detaljplanensprocess haft diskussioner med exploatören för att fastställa
vilka åtaganden och förutsättningar som Kommunen och Exploatören ska förhålla
sig till vid exploateringen av planområdet.
Exploateringsavtalet är en produkt av detaljplaneprocessen och de avvägningar
mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda, för att sträva mot en
långsiktigt hållbar utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för
utbyggnaden av lokalgata och gång- och cykelvägar. Kommunen har rätt att ta ut
gatukostnadsersättning av exploatören i samband med utbyggnaden av den lokala
gatan.
Exploatören ansvarar för utbyggnad inom exploateringsområdet i enlighet med
detaljplanen. Exploatören ansvarar även för att genomföra de åtgärder på
omkringliggande allmän platsmark som krävs för områdets exploatering.
För genomförande av detaljplanen krävs en fastighetsreglering för reglering av
blivande kommunal gata och allmän platsmark, samt att mark regleras för den
framtida förskoletomten. Exploatören svarar för förrättningskostnaden.
Exploateringsavtalet är en förutsättning för antagandet av detaljplan. Avtalet
bedöms redo att antas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX, 2021-09-16, § 75
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-01
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, 2021-09-01

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till utskottets förslag till beslut med följande
motivering: "Jag och Nystart yrkar avslag på grund av att vi anser att
exploateringsgraden är för hög både vad gäller höjd, bredd och täthet/area samt
även av socioekonomiska skäl, allt i relation till våra hållbarhetsmål. Förslaget
överensstämmer inte helt med tidigare beslutade exploateringsriktlinjer! Vi har inte
heller haft några medborgardialoger eller uppfyllt barnkonventionens krav om att
ge barnens rätt att uttrycka sin mening."
Matz Keijser (S) yrkar bifall Anders Wikmans (NE) avslagsyrkande.
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Ulrika Ornbrant (C), Anders Lindén, Bo Reinholdsson (KD), Jenny Gavelin (L) och
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det första förslaget är
utskottets förslag till beslut och det andra förslaget Anders Wikmans (NE)
avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag till beslut.
Votering begärs. Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att de som vill
rösta i enlighet med utskottets förslag till beslut röstar "Ja". De som vill rösta i
enlighet med Anders Wikmans (NE) avslagsyrkande röstar "Nej”.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
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RÖSTPROTOKOLL
Beslutade

Ja

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Nej

Avstår

X

Bitte Myrsell (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Peter Book (M)

X

SUMMA

9

6

0

Därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottets förslag till beslut.
__________
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Paragraf 163

Ärendenummer KS2017/537

Detaljplan för Lillsidan 5:3 med flera - beslut om
godkännande
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen antas.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S),
Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vi anser att
kommunstyrelsen/plexutskottet bör ta ett ansvar över att bygga samhälle och inte
bara hus. Exploateringsgraden är för omfattande för att kunna se hela området
längs Doktor Westerlunds gata som en del av ett samhällsbygge, där människor
både kan leva, verka och bo. Vi vill se att området ges större utrymme för grönytor
och naturliga mötesplatser för människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån
Socialdemokraterna under en längre tid i kommunstyrelsen/plexutskottet utan att
ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav reservationen."
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Ahlqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att exploateringsgraden är allt för hög i den föreslagna
detaljplanen för ’Lillsidan 5:3 med flera’. Vi vill se att området ges större utrymme
för grönytor och naturliga mötesplatser för människor. Kommunen har
planmonopol och bör beakta fler intressen än exploatörens i det arbetet.”

Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 september 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Kommunstyrelsens plan-,
mark- och exploateringsutskott lämnade i oktober 2017 positivt planbesked för att
pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Lillsidan 5:3 med
flera.
Planen syftar till att ge planstöd för omvandlingen av det område som i den
fördjupade översiktsplanen kallas Doktor Westerlunds gata och som där är utpekat
som nytt bostadsområde. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en
stadsmässig karaktär med inslag av verksamhetslokaler i den norra delen av
planområdet.
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Planen skapar även förutsättningar för en ny förskola för att tillgodose ett ökat
behov av förskoleplatser som följer av en ökad befolkning i området.
Området skall vara väl integrerat med omgivningen fysiskt och visuellt. Detta
genom att bebyggelsen inte bildar helt slutna kvarter, samtidigt som skyddade,
delvis kringbyggda gårdar bildas. Området i sin helhet skall också kopplas till det
befintliga gång- och cykelvägnätet. Planens syfte är också att ge bra
förutsättningar för en god boendemiljö med tillräckliga gårdsmiljöer.
Planarkitekt Maria Engelbrekts föredrar ärendet.
Ärendets beredning
Detaljplaneförslaget har varit utsänt på samråd under oktober-november 2019 och
granskning under februari-mars 2021.
Under samrådstiden inkom 16 yttranden varav sju med synpunkter. Under
granskningen inkom tio yttranden varav tre med synpunkter. Inkomna synpunkter
har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen respektive
granskningsutlåtandet. En sakägare som yttrat sig under samrådet bedöms ha
kvarstående synpunkter.
Efter granskningen har en barnkonsekvensutredning tagits fram för att belysa vilka
konsekvenser för barn som uppstår i samband med omvandlingen av stadsdelen
som helhet. Utredningen har tagits fram genom ett tvärsektoriellt samarbete med
representanter för utbildningsförvaltning, socialförvaltning, upplevelseförvaltning
samt samhällsbyggnadsförvaltningens park- och gatuavdelning.
Plankartan har kompletterats med bestämmelser gällande buller i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkter. Planhandlingarna har reviderats gällande
boendeparkering och en bestämmelse har införts på plankartan att parkering ska
anordnas enligt kommunens parkeringsnorm som är under framtagande.
Plankartan har även kompletterats med en bestämmelse som anger största
bruttoarea för ytan med användningen S1 – Förskola, för att tydligare reglera
byggrätten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Med de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning bedöms
detaljplaneförslaget vara redo att antas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-16, § 76
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-23
Plankarta, 2021-09-01
Planbeskrivning, 2021-09-01
Samrådsredogörelse, 2020-11-25
Granskningsutlåtande, 2021-08-31
Barnkonsekvensutredning, 2021-08-31

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till utskottets förslag till beslut med följande
motivering: "Jag och Nystart yrkar avslag på grund av att vi anser att
exploateringsgraden är för hög både vad gäller höjd, bredd och täthet/area samt
även av socioekonomiska skäl, allt i relation till våra hållbarhetsmål. Förslaget
överensstämmer inte helt med tidigare beslutade exploateringsriktlinjer! Vi har inte
heller haft några medborgardialoger eller uppfyllt barnkonventionens krav om att
ge barnens rätt att uttrycka sin mening."
Matz Keijser (S) yrkar bifall Anders Wikmans (NE) avslagsyrkande,.
Ulrika Ornbrant (C), Anders Lindén (SD), Bo Reinholdsson (KD), Bo Reinholdsson
(KD), Jenny Gavelin (L), Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det första förslaget är
utskottets förslag till beslut och det andra förslaget Anders Wikmans (NE)
avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt utskottets förslag till beslut.
Votering begärs. Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att de som vill
rösta i enlighet med utskottets förslag till beslut rösta "Ja". Det som vill rösta i
enlighet med Anders Wikmans (NE) avslagsyrkande röstar "Nej”.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
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RÖSTPROTOKOLL
Beslutade

Ja

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Nej

Avstår

X

Bitte Myrsell (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Peter Book (M)

X

SUMMA

9

6

0

Därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskottets förslag till beslut.
__________
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Paragraf 164

Ärendenummer KS2020/122

Detaljplan för Centrum 5:4 med flera, Sandgatan 35 beslut om antagande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen antas.

Ärendet
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid
sammanträdet den 30 april 2020, § 42 att ge positivt planbesked, sända rubricerad
detaljplan för samråd samt att detaljplanen inte bedöms medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.
Syftet med planen är att möjliggöra även bostäder i befintlig gårdsbyggnad. Planen
begränsar bebyggelsen till nuvarande omfattning, det vill säga ingen ytterligare
byggrätt tillåts. Den byggnad som fastighetsägaren har behov av att få ändrad
markanvändning för används idag som frisörsalong och förråd. Tidigare har
byggnaden använt som plåtslageri och är ett identifierat mifoobjekt. Miljötekniska
utredningar har därför genomförts parallellt med planprocessen.
I gällande stadsplanplan ligger byggnaden inom område för uthus och dylikt vilket
betyder att en ändrad markanvändning behövs för att kunna möjliggöra bostäder.
Byggnaden förslås kunna användas som bostäder och/eller centrumverksamhet.
Ärendets beredning
Planen har hanterats med standardförfarande. Kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott beslutade vid sammanträdet den 30 april 2020, § 42 om
planuppdrag och att sända rubricerad detaljplan för samråd.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2020-07-06 – 2020-08-12 (5,5
veckor). Under samrådstiden kom åtta yttranden till kommunen varav två med
synpunkter på förslaget. Synpunkterna lyfte fram behovet av en
inomhusmiljöutredning för att säkerställa planområdets lämplighet för bostäder.
Inkomna yttranden från samrådsskedet finns sammanfattade och kommenterade i
samrådsredogörelsen.
Planen reviderades efter samrådet och skickades ut för två veckors granskning
under tiden 2021-05-28 till 2021-06-11. Under granskningen har sex yttranden
inkommit till kommunen, alla utan erinran.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-16
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-31
Planbeskrivning 2021-06-30
Plankarta med bestämmelser 2021-06-30
Samrådsredogörelse 2021-05-17
Utlåtande 2021-06-30
__________
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Paragraf 165

Ärendenummer KS2018/275

Vattenplan för Enköpings kommun
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vattenplanen för Enköpings kommun antas.

Ärendet
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 9 september 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att under 2018 gav
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott gav
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram en vattenplan för Enköpings kommun. Framtagande av en
vattenplan ligger i linje med Vattenmyndighetens krav och är en viktig del för att nå
god status i våra vattenmiljöer.
Vattenplanen innehåller mål och strategier, beskrivningar av status i kommunens
vattenförekomster samt åtgärdsområden som krävs för att uppnå vattendirektivets
krav.
Strategisk samhällsplanerare Johan Axnér föredrar ärendet.
Ärendets beredning
Förslaget till vattenplan har tagits fram och förankrats i den strategiska
vattengruppen där representanter från miljö- och byggförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår. Vattenplanen har varit på remiss under
vintern 2020/2021. Länsstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska
nämnden och upplevelsenämnden har inkommit med synpunkter under remissen.
Inkomna synpunkter har främst berört behov av budget för att kunna genomföra
åtgärder samt urval och prioritering av åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Vattenplanen för Enköpings kommun – Vägen till god ekologisk och kemisk status
skickas ut på remiss. Remissen pågick mellan perioden 9 november 2020 till 9
februari 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-09-16, § 68
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-31
Vattenplan för Enköpings kommun, 2021-09-09
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Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP) och Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till utskottets förslag till
beslut.
__________
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Paragraf 166

Ärendenummer KS2021/551

Kommunstyrelsens delårsrapport 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapporten januari – augusti 2021 med prognos
för kommunstyrelsen fastställs med borttag av punkten: Under våren arbetade
kommunstyrelsens förvaltningen fram ett underlag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden om etablering av en skola på Väster.

Ärendet
Kommunstyrelsen har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen
per sista augusti 2021.
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,5 miljoner kronor. Utfallet
uppgår till 141,8 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 64,6 procent av
budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 66,7 procent.
Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse
jämfört med budget på 1,0 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,8 miljoner kronor.
Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver
budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd
kommer under 2021 betalas ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell,
café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 miljoner kronor. Ett extra
friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kronor ges till kommunens tillsvidareanställda
samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst sex
månader. Bidraget ökar från 2000 kronor till 3000 kronor. Kostnaden beräknas
uppgå till 2,1 miljoner kronor efter ett antagande om att hälften av medarbetarna
kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt
stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,1 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor jämfört
med budget. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär
dubbla hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7
miljoner kronor och avser YH-lokalen.
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Övriga kostnader kopplat till sammanslagningen av förvaltningen, som till exempel
flyttkostnader och ökade konsultkostnader, beräknas uppgå till ca 1,0 miljoner
kronor. Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 miljoner
kronor.
I kommunstyrelsens årsplan 2021 finns nio kommunfullmäktigemål under
kommunfullmäktiges samlade uppdrag. Utöver dessa finns fyra personalmål. För
varje mål finns indikatorer för uppföljning samt utstakade ambitioner. I
kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 finns elva kommunfullmäktigemål
mål sorterade under kommunfullmäktiges samlade uppdrag förutom personalmål
och finansiella mål. I kommunstyrelsens kommande årsredovisning 2021 görs en
nulägesavstämning och uppföljning av samtliga KF mål som kommunstyrelsen
beslutat om inklusive medarbetarmål.
Stabschef Hannu Högberg föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Årsplanens upplägg och innehåll med styrmodellen ger i grunden goda
förutsättningar att arbeta med en flerårig verksamhetsplanering. Just
långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är satta till 2023 ger möjligheter
att följa upp samt planera kommande årens arbete. I delårsredovisning T2, januari
– augusti 2021 görs en nulägesavstämning för utfall år 2021. De områden som
framförallt varit i fokus under första halvåret 2021 är ekonomi med regler för
investeringar, samhällsbyggande, hållbarhet samt digitalisering. Därtill har ett
övergripande arbete bedrivits för att hantera pandemin.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen är på väg inom
flera målområden men det finns också KF-mål som behöver ett ökat fokus och där
riktningen inte är den önskvärda. Det handlar om bland annat om landsbygdsfrågor
och invånardialoger. En riktning på arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
bedöms också vara i prioritet. I kommunstyrelsens årsplan för 2021 tydliggörs för
de kommunövergripande prioriteringar för Enköpings utveckling som
kommunstyrelsen uppfattat vara särskilt viktiga att fortsätta fokusera på under år
2021.
Pandemin med Corona/Covid-19 har på ett påtagligt sätt fortsatt påverka
förutsättningarna för att ni vissa mål. Framförallt har ambitioner som är tydligt
dialogorienterade externt inte genomförts på det sätt som årsplanen påbjuder. Det
är olika former av invånardialoger, kontakter med företag, näringslivsbesök,
dialogmöten om planprocesser samt landsbygdsutveckling. Pandemin har även i

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

27 (66)

Sammanträdesdatum
2021-09-28
Kommunstyrelsen

viss mån hämmat interna dialoger och utvecklingsarbeten som berör
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari – augusti 2021 bifogas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13
Delårsrapport, kommunstyrelsens, 2021-09-13

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar på borttag av punkten; Under våren arbetade
kommunstyrelsens förvaltningen fram ett underlag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden om etablering av en skola på Väster, på sida tre i
delårsrapporten under överskriften Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Solweig Eklund (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.
Förslag till beslut är förvaltningens förslag till beslut och tilläggsyrkandet är Solweig
Eklunds (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
förvaltningens förlag till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar så.
Ordförande ställer sedan frågan om Kommunstyrelsen kan bifalla Solweig Eklunds
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
__________
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Paragraf 167

Ärendenummer KS2021/552

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

Ärendet
Varje år antar nämnden en plan för intern styrning och kontroll för att säkerställa att
nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd
i samband med att årsplanen beslutades den 26 januari, paragraf 4. Enligt
kommunens regler för intern kontroll och styrning ska KS följa upp planen två
gånger per år.
Ärendets beredning
Kommunledningsförvaltningens kommentarer och genomförda åtgärder redovisas i
bilaga. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta kontrollpunkter är hanterade,
avvikelsen avser nämndens dokumenthanteringsplan. Uppföljning plan för intern
styrning och kontroll 2021 fortsätter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30
Delårsrapport T2, kommunstyrelsens internkontroll, 2021-08-26
__________
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Paragraf 168

Ärendenummer KS2021/592

Kommunstyrelsens investeringsplan 2023-2032
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner investeringsplan för åren 2023-2032 som ett
underlag till den politiska budgetberedningens budgetprocess.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen besluta om de reinvesteringar och investeringar som
görs inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
De investeringar som föreslås under den aktuella perioden är följande;
-

Nytt ekonomisystem, total kostnad 1,5 miljoner kronor.

-

Inventarier och teknik för nytt kommunhus beräknas till 10 miljoner kronor.
Grund för beräkningen är att kommunhus inhyrs av Enköpings kommun.

-

Digitaliseringsprojektet 0,42 miljoner kronor. Projektet går in i det sista året
år 2023.

-

Reinvesteringar för IT beräknas variera mellan 5,70 miljoner kronor och
10,20 miljoner kronor årligen under perioden. Detta avser IT-relaterade
investeringar för hela kommunen.

-

Reinvesteringar i inventarier 0,10 miljoner kronor. Dessa avser
specifikt kommunledningsförvaltningen. Sammantaget föreslås
investeringar för år 2023 uppgå till 10,62 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-02
Förslag investeringsplan 2023-2032
__________
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Paragraf 169

Ärendenummer KS2019/798

Regler för investeringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förvaltningen ska
bereda inkomna yrkanden och synpunkter.

Ärendet
Enköping kommuns investeringsnivå har ökat kraftigt de senaste åren och
fortsätter på en hög nivå inom den närmaste femårsperioden. Det förklaras bl.a. av
en ökad befolkningstillväxt som har medfört utbyggnad av samhällsservice i form
av förskolor, grundskolor, gymnasium och infrastruktur. Även åldersstrukturen av
befintliga fastigheter och infrastrukturanläggningar påverkar det ökade
investeringsbehovet genom planerat underhåll eller ersättningar.
Investeringar måste styras där de gör mest nytta för att bidra till att uppfylla
kommunens övergripande mål. Dialog och analys av hur olika satsningar och
projekt långsiktigt påverkar samhället och den kommunala servicen behöver föras.
I en tillväxtperiod uppstår ett särskilt behov av en samordnad investeringsstyrning.
Ett begränsat ekonomiskt utrymme är också en betydande faktor som kräver
samordning och prioriteringar.
”Regler för investeringar” är ett styrdokument som uppdateras kontinuerligt i takt
med att investeringsprocessen utvecklas. Detta förslag gäller för kommunens
skatte- och taxefinansierade verksamheter. För de kommunala bolagen och
kommunalförbundet gäller ägardirektiv och förbundsordning.
Under hösten 2019 arbetades ett uppdateringsförslag fram samtidigt som
styrdokumentet ”Arbetsmodell för lokalresursplanering” integrerades i ”Regler för
investeringar”. Förslaget gick ut på nämndsremiss våren 2020. I svaren efterlystes
bl.a. behovet av en övergripande strategisk investeringsplanering där även
bolagen är med, tydlighet över politiskt beslutsfattande och prioriteringar, åtgärder
vid avvikelser samt att frågan om äga/hyra/utförare skulle komma in tidigare i
investeringsplaneringen.
Utifrån remissvaren gav kommundirektören under hösten 2020 uppdraget att inom
kommunkoncernen utveckla och samordna den strategiska investeringsstyrningen
med synkning mot politiska mål och styrdokument.
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Uppdraget innebar också att särskilja det politiska styrdokumentet (”Regler för
investeringar”) från beredning och arbetssätt/rutiner i tjänstemannaorganisationen
(”Riktlinjer för investeringar”).
De olika investeringsområdena behöver olika berednings/arbetsgrupper och
arbetssätt/rutiner vilka kommer att beskrivas i kommande riktlinjer. Gemensamt för
alla investeringsområden är att det behöver finnas ett centralt samordnande och
beredande forum (investeringsråd) som kvalitetssäkrar informations-eller
beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Arbetet med ”Riktlinjer för investeringar”
pågår och bedöms fortsätta under 2021 och 2022.
Efter nämndsremiss våren 2020 presenterades ett nytt förslag till ”Regler för
investeringar” till kommunstyrelsens workshop den 13 april 2021. Därefter fick alla
nämnder eller arbetsutskott, Vd:ar och EHB:s bolagsstyrelse, information om
förslaget med möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Utifrån de
synpunkter som framkom från dessa nämndsmöten har förslaget reviderats
ytterligare till att gälla enbart kommunens skatte- och taxefinansierade
verksamheter.
I det fortsatta arbetet med ”Riktlinjer för investeringar” kommer alla
investeringsområden inkluderas för att uppnå ett så enhetligt arbetssätt och
underlag som möjligt. I styrdokumenten (från 2011) ”Arbetsmodell för
lokalresursplanering” och ”Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning”
hanteras enbart lokalinvesteringar. Ett förslag till beslut om upphörande av dessa
styrdokument kommer tas fram i samband med de nya riktlinjerna.
Controller Ingela Höij och kommundirektör Ulrika K Jansson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget innebär att ”Regler för investeringar” har utvecklats mot ett rent politiskt
styrdokument där politisk strategisk styrning (inklusive äga/hyra/utförar-frågan),
politisk beslutsgång och politiska prioriteringar har tydliggjorts.
Syftet med styrdokumentet är att:
-

Utveckla den politiska strategiska investeringsstyrningen utifrån politiska
mål och styrdokument.

-

Skapa tydlighet, effektivitet och långsiktighet i budgetprocessen.

-

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ges förutsättningar till
styrning, uppföljning och kontroll på en övergripande nivå.
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-

Reglerna ska tydliggöra beslutsprocesser samt roller, ansvar och
befogenheter på en övergripande nivå.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta förslag, till skillnad från
nuvarande regler, kommer uppnå en högre grad av strategisk investeringsstyrning
genom den föreslagna politiska beslutsgången. Den strategiska styrningen ger en
långsiktighet som stabiliserar planeringsförutsättningarna och därmed möjliggör en
ökad effektivitet i processen.
Effektivitet, tydlighet och styrning uppnås i övrigt i högre grad genom bland annat
att:
-

Kommunstyrelsen tar alla genomförandebeslut av enskilda projekt oavsett
belopp.

-

Det finns endast en beslutsprocess för enskilda projekt (tidigare tre).

-

Kommunstyrelsens roll som processägare tydliggörs.

-

Kommunfullmäktiges beslut tydliggörs (tre spår).

-

Nämndernas prioriteringsmöjligheter inom budget (samlingsposterna)
tydliggörs.

-

Styrdokumentet renodlas från tjänstemannaorganisationens arbetssätt och
rutiner.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förutsättningar till uppföljning och
kontroll har tydliggjorts genom bland annat:
-

Förtydliganden om vilka delar som följs upp och när det ska ske.

-

Förtydliganden om att åtgärder ska vidtas vid större avvikelser och
beloppsgräns för ekonomisk avvikelse.

-

Förtydliganden om hantering av avvikelser under beloppsgränsen.

Beslutsprocesser, ansvar, roller och befogenheter har tydliggjorts i och med
ovanstående punkter. De politiska besluten finns tydliggjorda från strategisk
planering till kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget och plan samt för
genomförandebeslut och uppföljning med åtgärder vid avvikelser.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är att detta förslag uppfyller
syftena till en betydligt högre nivå än vad nuvarande regler gör. De viktigaste
förändringarna är tydliggörandet och förenklingen av den politiska beslutsgången
samt införandet av en politisk strategisk investeringsstyrning som möjliggör en
långsiktighet i budgetprocessen med hållbar ekonomi.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-26
Förslag Regler för investeringar, 2021-08-25
Förslag Regler för investeringar, 2021-09-10
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-10

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar på följande förändringar i dokumentet:
- På sida åtta, under rubriken mark- och exploatering ska meningarna: Finansiering
av exploateringsprojekt sker genom tomtavgift eller exploateringsavtal när det
gäller de två förstapunkterna. Om dessa inte täcker exploateringens utgifter måste
återstoden täckas via den kommunala budgeten, dvs med skatteintäkter bytas ut
till: Finansiering av exploateringsprojekt sker genom tomtavgift eller
exploateringsavtal när det gäller de första två punkterna, för att inte behöva täckas
av skatteintäkter.
- På sida åtta, under rubriken bostäder ska första meningen: Bostadsförsörjning
handlar om att tillgodose behovet av nybyggnation för att möta
befolkningstillväxten, men även om att hantera och tillgodose behov för grupper
med särskilda behov av bostadsmarknaden bytas ut till: Bostadsförsörjning handlar
om att balansera nybyggnation och önskad befolkningstillväxt, men även om att
hantera och tillgodose behov för grupper med särskilda behov på
bostadsmarknaden.
- På sida nio, under rubriken bostäder ska meningen: En viktig aspekt för att kunna
skapa rådighet och för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik är att kommunen
har ett strategiskt markinnehav bytas ut till: För att kunna skapa egen rådighet och
bedriva en aktiv bostadspolitik behöver vi utöver vårt eget planmonopol ett
strategiskt markinnehav.
- På sida tolv, ska flödesschemat kompletteras under pilen prioritering med att
underlag till investeringsplaner ska skickas till nämnder och bolag. Samt att även
bolag nämns där det står att nämnder beslutar om investeringsplan med
prioriteringar.
- På sida 17, under rubriken budget för förstudier/utredningar ska texten
kompletteras med vem som budgeterar och betalar förstudier.
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Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut men med följande
medskick till förvaltningen, i tjänsteskrivelsen står det bolagspolicy men bör stå
bolagsordningen istället.
Anders Lindén (SD) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska bereda Anders
Wimans (NE) yrkande.
Peter Book (M) begär ajournering klockan 13:28-13:37.
Peter Book (M) yrkar återremiss för att förvaltningen ska bereda inkomna yrkanden
samt synpunkter från Magnus Ahlqvist (V).
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Peter Books (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Förvaltningens förslag
till beslut, flera ändringayrkanden och två yrkande om återremiss.
Ordförande meddelar att frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
hanteras först.
Ordförande ställer förslagen om att avgöra ärendet idag mot förslaget om
återremiss. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med Peter Books (M) och Anders Lindéns (SD) yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Controller Ingela Höij
Ekonomichef Daniel Nilsson
Kommundirektör Ulrika K Jansson
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Paragraf 170

Ärendenummer KS2021/472

Startbeslut - Ripans förskola, Galgvreten 2:63
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projekteringen och
upphandling av ny förskola i Galgvreten 2:63; Ripans förskola, för maximalt 68,5
miljoner kronor.

Ärendet
I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
förstudier på tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet
ökar med 450 barn fram till 2030. Den största ökningen sker enligt
befolkningsprognosen fram till 2025. I beställningen av förstudien fanns också
uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i Örsundsbro, Grillby,
Korsängen och Hummelsta med Skanskas typförskola alternativ D som tagit fram i
Kommentus upphandling av typförskolor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-02
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-06-16, § 71
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19, § 86
Kalkylunderlag investeringar, 2021-05-05
Förstudierapport, 2021-09-07

Yrkanden
Elisabet Norman (C), Bitte Myrsell (M) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall
förvaltningens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Tekniska nämnden
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Paragraf 171

Ärendenummer KS2021/386

Avgift vid ansökan godkännande fristående förskola
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förslag till avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om
godkännande att starta en fristående förskola genom nyetablering.
2. Godkänna förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av
befintlig verksamhet vid en förskole-enhet.
3. Godkänner förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte.
4. Införande av avgifter enligt punkt 1, 2 och 3 gäller från och med den 19 oktober
2021.

Ärendet
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med ett förslag om att
avgiftsbelägga ansökningar för nyetablering, utökning av befintlig verksamhet och
ägarbyte av fristående förskolor. Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna
om ägar- och ledningsprövning i skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär i
korthet att en kommun i samband med ansökningar om att starta fristående
förskolor är skyldig att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen
bakom en ansökan.
Med de nya bestämmelserna är det även möjligt för en kommun att ta ut en avgift i
samband med prövning om godkännande vid start av ny fristående förskola från
och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägaroch ledningsprövning innebär en mer omfattande handläggning än tidigare.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget utifrån att de förslagna
avgifterna motsvarar kostnaderna för att handlägga ansökningar om nyetablering,
utökning av verksamheten och ägarbyte av fristående förskolor i och med nya
bestämmelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19
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Paragraf 172

Ärendenummer KS2021/478

Översyn av förvaltningsorganisation
Socialförvaltningen och Vård- och
omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendet
Socialtjänstens verksamheter är idag organiserade i två förvaltningar
med tillhörande nämnder, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Båda förvaltningarna har signalerat behov av att se över organisationen och, om
möjligt, skapa en ny gemensam organisation. Kommunen har anlitat en extern
konsult för att genomföra en översyn. Konsulten lämnade sin rapport den 24 juni
2021 till kommunledningsförvaltningen. Konsultens analys har lett fram till ett
antal vägledande organisationsgrundande principer, samt rekommendationer
rörande ett antal utvecklingsområden. I rapporten presenteras två
alternativa organisationsförslag med tillhörande SWOT-analyser. Konsultrapporten
förordar att kommunen bildar en ny gemensam förvaltning.
Strategisk utredare Magnus Åsman föredrar ärendet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunens ledningsgrupp. Detta ärende
initierar processen. En viktig del i ärendes beredning framöver är att
belysa verksamhetsmässiga konsekvenser. För detta kommer vårdoch omsorgsnämnden och socialnämnden att remitteras.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Konsultens organisationsförslag är ett förslag till inriktning för det fortsatta
arbetet. Ett internt processarbete behöver starta för att skapa en tydlig och
ändamålsenlig organisation där de verksamhetsmässiga och ekonomiska
konsekvenserna är belysta. Kommunens ledningsgrupp har uttryckt en önskan att
inleda detta arbete och kommundirektören har därför tagit ett inriktningsbeslut att
påbörja arbetet hur en sammanslagning skulle kunna genomföras. För att kunna
fortsätta arbetet och fullfölja sammanslagningen föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja genomförandet av
sammanslagningen, samt att kommunstyrelsen får ta nödvändiga beslut som
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uppkommer i samband med sammanslagningen. Exempel på sådana beslut kan
vara att godkänna risk- och konsekvensanalyser om dessa bedöms behövas lyftas
till nämnd. Socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd har kvar sina respektive
ansvarsområden men kommer att få sitt tjänstemannastöd från en och samma
förvaltning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27
Rapport, Public Partner, 2021-06-24
__________
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Paragraf 173

Ärendenummer KS2020/704

Svar på motion - Folkets hus i Fjärdhundra
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens tredje yrkande. Motionens fösta
första och andra yrkande avslås.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S),
Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Johan Engwall (S) har den 16 oktober 2020 inkommit med en motion om Folkets
hus i Fjärdhundra. Motionen yrkar på
1. att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i
kommunal ägo;
2. att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet;
3. att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal
verksamhet använda brandstationen.
Till motiv för sitt yrkande anser motionären att kommunens utbud av lokaler är
begränsat i kommunen som helhet och så även i Fjärdhundra. Vidare anser
motionären att kommunen bör stödja föreningslivet med lokaler och eftersom den
gamla brandstationen friställs finns potential för landsbygdsutveckling och
möjlighet att stödja Fjärdhundrabygden föreningsliv.
Motionären anser vidare att för att kunna bevara ett rikt föreningsliv på
landsbygden men också för att kunna utveckla kommunala verksamheter där bör
brandstationen bevaras i kommunal ägo och göras tillgänglig för de föreningar som
så önskar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och
fastighetsförvaltningen. De initierar investeringsåtgärder för att bibehålla
fastigheternas värde och funktion.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att tekniska nämnden har inom ramen
för lokalförsörjningsprocessen undersökt intresset från kommunal verksamhet i
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fastigheten. Ingen verksamhet har anmält något lokalbehov och fastigheten
kommer därför att hanteras som ett försäljningsärende inom
lokalförsörjningsprocessen. Fastighetschef får ta beslut om försäljning upp till ett
värde av 1 miljon kronor, därutöver tar tekniska nämnden beslut.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att lokalförsörjningsprocessen
ska fortsätta och förutsättningar för försäljning undersökas för vidare beslut i
tekniska nämnden. Ett skäl för detta är att intresse för fastigheten saknas från
kommunens verksamheter.
Det andra skälet är att i upplevelsenämndens ansvarsområden ingår att fördela
tilldelade budgetmedel så att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för
fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet, samt att göra anläggningar
och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på
annat sätt upplåta dessa. Då upplevelsenämnden gör bedömningen i sitt remissvar
att tillgängliggöra fastigheten för föreningslivet inte går att prioritera inom
nuvarande budgetram konstaterar kommunledningsförvaltningen att behålla
fastigheten inte är tillräckligt prioriterat för att rymmas inom befintlig budgetram.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför till kommunfullmäktig att motionens
första och andra yrkande avslås. Det tredje yrkandet, att Enköpings kommun
undersöker möjligheten att låta kommunal verksamhet använda brandstationen, är
redan utfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-06-15, § 55
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-05-19, § 56
Socialdemokraternas motion, 2020-10-16

Yrkanden
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till motionen i dess helhet.
Matz Keijser (S) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.
Anders Wikman (NE) yrkar att kommunfullmäktige ger upplevelsenämnden i
uppdrag att undersöka om den gamla brandstationen i Fjärdhundra motsvarar
föreningslivets behov och förutsättningar att nyttja fastigheten. Fastigheten ska inte
säljas innan uppdraget har återrapporterats till fullmäktige.
Anders Lindén (SD) och Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
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Peter Book (M) begär ajournering 15:07-15:15.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.
Det första förslaget är utskottets förslag till beslut och det andra förslaget är Jesper
Englundhs (S) yrkande. Tilläggsyrkandet är Anders Wikmans (NE) yrkande.
Ordförande föreslår att först hantera förslagen till beslut först och därefter hanteras
tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot Jesper Englundhs (S) yrkande
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Anders Wikmans (NE)
tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkande avslås.
Votering begärs. Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att de som vill
bifalla Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande röstar "Ja" och de som vill avslå
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande röstar "Nej". Kommunstyrelsen godkänner
beslutsgången.
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RÖSTPROTOKOLL
Beslutade

Ja

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Nej
X

X

Bitte Myrsell (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Peter Book (M)

X

SUMMA

Avstår

6

9

0

Därmed har kommunstyrelsen avslagit Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.
__________
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Paragraf 174

Ärendenummer KS2020/64

Svar på medborgarförslag Referensperson/äldreombudsman med finska
språkkunskaper
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Ett medborgarförslag har den 24 januari 2020 inkommit från referensgruppen för
finsk förvaltning i Enköpings kommun. De föreslår att det tillsätts en
referensperson/äldreombudsman med fiska språkkunskaper på 50 procent. Den 3
mars inkom ett reviderat medborgarförslag där även tilltänkta uppgifter för tjänsten
finns med. Tjänsten i det reviderade förslaget är omdöpt till seniorrådgivare då
kommunen tidigare beslutat om att inte ha kvar tjänsten som äldreombudsman.
Skälen de anger är att det finns ett behov av få stöd och öka kunskapsspridningen
om rättigheterna sverigefinländarna har att använda sitt modersmål i kontakter
med kommunen och andra myndigheter.
Syftet med referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun är att ge
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem och att
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna
i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens
beslutsfattande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningens kanslifunktion tillsammans
med kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde.
Förutom beredningen av medborgarförslaget på kansliet har frågan om deltagande
av finskspråkiga seniorer och tjänstepersoner från vård- och omsorgsförvaltningen
i referensgruppen lyfts på ett möte med det kommunala finska samrådet den 20
september 2020. Det kommunala finska samrådet har i en skrivelse ställd till vård
och omsorgsförvaltningen framfört vikten av att det i referensgruppen
äldre/seniorer bör ingå en finskspråkig tjänsteperson. Det är viktigt att
sverigefinska äldre i Enköping får tillfälle att möta finskspråkig tjänsteman från
förvaltningen och diskutera frågor som rör denna grupp.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
I Enköpings kommun bor drygt 5100 personer med finländsk bakgrund vilket
motsvarar 11,5 procent av invånarna, av dessa är 7,4 procent 70 år och äldre. Det
bor cirka 600 000 sverigefinnar i Sverige. Sverigefinnar är en av Sveriges
nationella minoriteter och finska språket ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.
Den 1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och
minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Lagen ger de nationella minoriteterna rätt till
information, skydd av kultur och språk samt rätt till delaktighet och inflytande.
Sedan februari 2013 tillhör Enköpings kommun det finska förvaltningsområdet som
ställer särskilda krav på kommunen vad gäller det finska språket.
Referensgruppen, som medborgarförslaget kommer ifrån, har skapats i syfte att ge
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem. I referensgruppen deltog
tidigare kommunens äldreombudsman, samt även en finskspråkig tjänsteperson
från vård- och omsorgsförvaltningen fram till augusti 2020. När dessa försvann från
referensgruppen förlorades kunskap och en informationskanal om boendefrågor,
biståndshandläggning, finskspråkiga aktiviteter och information om tillgång till
finskspråkig vårdpersonal. Att dessa personer slutat är ett skäl till förslaget om
seniorrådgivare så att referensgruppens sammansättning återigen blir som
tidigare. I dagsläget leds referensgruppen av samordnaren för finskt
förvaltningsområde på kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen ser fördelarna med att finskspråkiga tjänstepersoner
från vård- och omsorgsförvaltningen deltar i referensgruppens. Informationen till
referensgruppens blir också bättre om en anställd person med uppgift att bevaka
sverigefinnarnas intressen deltar i referensgruppen.
I Enköpings kommun finns flera former av grupper för inflytande och delaktighet för
sverigefinnar som kommunala finska samrådet, referensgrupper för seniorer och
kulturgrupp, samt föräldragrupp. Kommunen startade också före pandemin
dialogmöten för delaktighet. Enköpings kommun informerar och synliggör det
finska i en sverigefinsk mässa, på kommunens finskspråkiga webbsidor, i ett
månatligt digitalt nyhetsbrev på finska och svenska samt informationsmöten på
finska till den äldre gruppen. Kommunen genomför också en kartläggning på
önskemål på finsk service samt enkäter till medarbetare i syfte att nå finskspråkiga
medarbetare.
De ovan beskrivna aktiviteterna är enligt kommunledningsförvaltningens
bedömning tillräcklig för att uppfylla det som avses angående sverigefinnarna
rättigheter i lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (2009:724).
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Finansiering saknas för en ambitionshöjning och kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att förslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-03
Inkommer medborgförslag, 2020-01-24
Reviderat medborgarförslag, 2020-03-03
Skrivelse från det kommunala finska samrådet till vård-och omsorgsförvaltningen,
2020-10-30
__________
Beslutet skickas till:
Referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Samordnaren för finskt förvaltningsområde
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Paragraf 175

Ärendenummer KS2020/121

Svar på medborgarförslag - Container för invasiva
arter på återvinningsstationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Den 11 februari 2020 inkom medborgarförslag för Container för invasiva arter på
återvinningsstation med motiveringen:
”Eftersom det idag endast läge inte går att bli av med invasiva arter på
återvinningscentralen så föreslår jag att kommunen kräver en konteiner på Vafab.
Det måste väl vara kommunens skyldighet at ta emot dessa växter från
kommuninvånares tomter.”
Ärendets beredning
Miljöstrateg Camilla Wester fick i uppdrag att utreda ärendet den 8 juni 2021. Då
återvinningscentralen – Återbruket – i Enköping drivs av kommunalförbundet
VafabMiljö har Ludvig Ericsson, enhetschef återbruk, varit med i beredningen av
ärendet.
Kommunalförbundet VafabMiljö har idag rutiner för hur de hanterar invasiva växter.
På deras webbplats står det bland annat:
”Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet)
i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas
till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda
tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar där med inte
att sprida arterna vidare”.
Kommunalförbundet VafabMiljö bedömer att det idag finns möjligheter att på ett
miljöriktigt och hållbart sätt ta emot invasiva växter på Återbruket, utifrån beskriven
rutin. Mottagningen sker däremot inte i en enskild behållare som enbart är avsedd
för denna avfallstyp.
Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar under 2021 med att ta fram och publicera
ytterligare informationsmaterial om hur invasiva arter skall hanteras. Detta arbete
sker i samråd med Länsstyrelserna Uppsala och Västmanland.
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Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar också med två större projekt som
benämns ”Återbruk 2.0” samt ”Anläggningsstrategin”. Dessa projekt kan generera
en annan insamlingslösning av invasiva arter som därmed är mer ändamålsenlig
vad det gäller insamling och behandling av denna avfallstyp.
Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar även utifrån nuvarande Avfallsplan som
sträcker sig under perioden 2020 - 2030. För att se hur aktiviteterna leder mot
måluppfyllelse eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå uppsatta mål,
kommer planen följas upp och kompletteras 2022 och 2026. Vid uppföljningen
2022 kan vi föreslå aktiviteter som har med invasiva arter att göra för att nå högre
effektiviseringsgrad i hanteringen kring denna avfallstyp.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen anser att de rutiner som finns är tillräckliga för att
omhänderta avfall som invasiva arter på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Däremot
behöver informationen ut till medborgare blir bättre. Enköpings kommun har
tecknat hållbarhetslöfte kopplat till invasiva arter och som ett led i de har en
arbetsgrupp, bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen,
upplevelseförvaltningen, kommunledningsförvaltningen som kommunalförbundet
VafabMiljö, börjat arbeta med information till kommunens webbplats och sociala
medier för att öka medvetenheten och kunskapen kring invasiva arter och hur
dessa ska hanteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12
Inkommit medborgarförslag, 2020-02-11
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställare Siv Tykosson
VafabMiljö
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Paragraf 176

Ärendenummer KS2021/582

Beslut om valdistrikt inför valet 2022
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya valdistrikt med kartbilagor, daterat
den 9 augusti 2021.

Ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från valnämnden den 30 augusti 2021. Av
protokollsutdraget framgår att valnämnden den 10 september 2019, § 53 gav
valnämnden kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän översyn
över samtliga valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I uppdraget
framkommer att 1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, gärna med
riktning mot 1500 personer. Hänsyn ska även tas till nya bostadsområden som kan
komma till.
Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till
nya distrikt. Gruppen består av en utredare, GIS-ingenjör samt strategisk
samhällsplanerare med kunskap inom befolkningsprognoser för Enköpings
kommun.
Inför valnämnden den 16 februari 2021 togs ett preliminärt förslag till nya distrikt
fram baserat på den befolkningsstatistik som fanns tillgänglig då (förslag fastställt
2021-02-09, VALN 2019/5). Nu har detta förslag till distrikt setts över utifrån den
senaste befolkningsstatistiken som tillgängliggjordes i mars 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen, i samarbete med
kompetenser på samhällsbyggnadsförvaltningen. Valnämnden berett ärendet och
lämnat förslag till beslut den 9 augusti 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Enligt protokollsutdraget från valnämnden så har hänsyn tagits, utöver uppdraget
från valnämnden, till vallagen samt ett antal hänsynstagande som Valmyndigheten
identifierat i en vägledning för kommunernas arbete med framtagande av nya
distrikt:
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•

Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2
000 röstberättigade.

•

Undantag till intervall får göras om det är ett geografiskt svårtillgängligt

•

Valdistrikten ska utformas så det inte bildas enklaver

•

Röstberättigade ska ha en bra väg till lokalen, till exempel inte passera en

område eller om befolkningen väntas öka/minska kraftigt inom kort

annan vallokal längs vägen
•

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska och bestående
landmärken, till exempel vattendrag, vägar.

•

Valdistrikts gränser kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t. ex.
kommunens statistikområden (det som nedan refereras till som NYKO)

•

Gränserna ska inte gå I sick-sack över andra gränser utan helst helt och
hållet följa befintliga gränser.

Utöver detta har utgångspunkten varit att förändringar av befintliga valdistrikt ska
vara så små som möjligt för att påverkan på röstberättigade (till exempel att man
ska få byta valdistrikt från förra valet) ska vara så liten som möjligt. Detta var en
erfarenhet från Uppsala kommuns arbete med valdistriktsöversyner som de delgav
i en intervju.
Utifrån den senaste befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen föreslås inga
justeringar. Det förslag till valdistrikt som presenterades för valnämnden den 16
februari 2021 bedöms fortfarande vara hållbart.
I den valdistriktsindelning som föreslås har ändringar av distrikten främst
motiverats av att distrikt är eller väntas bli för stora, för att göra distrikten mer
logiska eller för att distrikten ska sammanfalla bättre med NYKO. I det senare
fallet, när gränser justeras för att följa kommunens statistikområden, så har det
sällan haft någon större påverkan på de röstberättigade.
Samtliga ändringarna finns sammanfattade i bilagan ”sammanfattande tabell
förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 2022”, daterad den 9 augusti 2021,
och de nya distriktens utformning är dokumenterade i kartbilagorna, daterade den
9 augusti 2021.
I förslaget föreslås antalet distrikt ökas från 22 till 24 stycken. Tre nya distrikt
förslås: Gånsta, Bredsand och Åkersberg. Gånsta och Bredsand är ett resultat av
att distriktet Gånsta-Bredsand delas i två distrikt då det redan förra valet hade fler
än 2000 röstberättigade. Distriktet Åkersberg är utbrutet från distrikten Fanna och
Bergvreten, då särskilt Bergvreten annars väntas få för många röstberättigade
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nästa val. Angående de nya valdistriktens namn så ska de områden som avses så
att en person med lokalkännedom ska kunna förstå vad som avses bara genom att
läsa namnet. Bedömningen är att ”Gånsta”, ”Bredsand” och ”Åkersberg” är namn
som beskriver de nya distrikten på ett sätt som uppfyller detta kriterium.
Utöver det som redan kommenterats föreslås medelstora förändringar i distrikten,
S:t Illian N, S:t Illian S, Enögla, Kryddgården och Korsängen. Detta då gränserna
justerats för att antalet röstberättigade ska falla bättre inom det intervall som gavs i
valnämndens uppdrag. Dessutom är förslaget att Prinsbo flyttas från distriktet
Lillkyrka till Gånsta då det bedöms som en mer logisk indelning med tanke på hur
bebyggelsen hänger ihop.
I övriga distrikt sker inga förändringar eller väldigt små som bedöms ha liten eller
ingen påverkan på de röstberättigande.
Värt att nämnas är också två distrikt som i förslaget lämnas orörda, nämligen
Västerleden S och Romberga. I båda valdistrikten väntas antalet röstberättigade
överstiga den övre gränsen 2025 men inför valet 2022 ligger antalet väl inom det
önskvärda intervallet. Bedömningen är därför att det i nuläget inte går att göra en
långsiktigt hållbar justering av dessa distrikt, utan att en översyn bör göras av
dessa två distrikt inför valet 2024 och/eller 2026.
Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar
av valdistrikten. Kommunfullmäktiges förslag till distrikt ska sedan fastställas av
Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 december. För Enköpings del betyder
det att sista tillfället för kommunfullmäktige att fatta beslut på ett ordinarie
sammanträde är den 15 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30
Sammanfattning tabell över ändringar distrikt, 2021-08-09
Kartbilagor, 2021-08-08
__________
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Paragraf 177

Ärendenummer KS2021/510

Beslut om sammanträdesdagar 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum:
Tisdagen den 25 januari 2022

Tisdagen den 27 september 2022

Tisdagen den 22 februari 2022

Tisdagen den 18 oktober 2022

Tisdagen den 22 mars 2022

Tisdagen den 25 oktober 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Tisdagen den 1 november 2022

Tisdagen den 24 maj 2022

Tisdagen den 22 november 2022

Tisdagen den 21 juni 2022
2. Tidplan för styrning och uppföljning daterad 26 augusti 2021 antas.
3. Ge kommundirektören delegation att ändra datum i tidsplanen för styrning
och uppföljning.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum:
Måndagen den 14 februari 2022

Måndagen den 19 september 2022

Måndagen den 14 mars 2022

Måndagen den 17 oktober 2022

Tisdagen den 19 april 2022

Måndagen den 14 november 2022

Måndagen den 16 maj 2022

Måndagen den 12 december 2022

Måndagen den 13 juni 2022

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott.
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Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen. Kommunens nämndsekreterarnätverk har också fått
möjlighet att lämna synpunkter
Kommunledningsförvaltningens bedömning
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 i mesta möjliga mån tagits till skollov och Sveriges Kommuner och
Landstings mötesplanering.
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder nio gånger och
kommunstyrelsen tolv gånger. Antalet sammanträden med kommunstyrelsen beror
på att man tidigare efterfrågat ett extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni,
utan ett efterföljande kommunfullmäktige, för att kommunstyrelsen ska hinna fatta
nödvändiga beslut innan sommaren. Sedan har man från ekonomiavdelningen
efterfrågat ett kommunstyrelsesammanträde i oktober för att behandla
delårsrapporten vid tidigast möjliga tillfälle. Bedömningen är att det är en bättre
lösning med ett extra sammanträde den 18 oktober än att flytta sammanträdet den
25 oktober 2021. Detta för att det ska finnas tid för beredning mellan
arbetsutskottet och kommunstyrelsen och för att undvika att ett
kommunfullmäktigesammanträde på måndagen följs av ett långt
kommunstyrelsesammanträde dagen efter. Slutligen behövs även ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen den 1 november 2022 med anledning av den
nya mandatperioden. Detta för att kommunstyrelsen måste utse ledamöter till
utskotten.
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram förslag till tidsplan för styrning
och uppföljning för 2022. För att arbetet med årsredovisning, årsplaner och taxor
och avgifter ska fungera enligt tidplanen är det viktigt att alla nämnder inklusive
kommunstyrelsen planerar sina möten så att tidplanen kan hållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07
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Paragraf 178

Ärendenummer KS2021/550

Revidering av kommunens firmatecknare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 oktober 2021 av Peter
Book (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en
medsignatur av kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu
Högberg, Tf ekonomichef Daniel Nilsson, HR-chef Håkan Sandberg eller
kansli- och utredningschef Åsa Olsson (Åsa Olsson från och med den 11
oktober 2021).
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut från den 27 april 2021, § 91 från och
med den 1 oktober 2021.

Ärendet
I samband med att Daniel Nilsson tillträtt som tillförordnad ekonomichef och kanslioch utredningschef Åsa Olsson tillträder den 11 oktober 2021 behöver rätten att
teckna kommunens firma ses över. Kommunens firma tecknas alltid ett
kommunalråd och en tjänsteman i föreningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-23
__________
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Paragraf 179

Ärendenummer KS2021/147

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad 20 juli 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendet
Enligt punkt 33 och 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt 5 kap 35 §
kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 juli 2021 sammanställt
över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag (Bilaga 1 och 2). Listan
omfattar sju motioner och 42 medborgarförslag. Tre av motionerna är äldre än ett
år, övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller
medborgarförslagen är sex stycken äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den
lagstadgade tidsfristen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Årets andra redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag visar på
åtta ärenden, sex medborgarförslag och tre motioner, som inte följt den tidsfrist på
12 månader som nämns kommunallagen.
Nedan redogörs för status på de ärenden där tidsfristen gått ut eller går ut under
det första halvåret 2021:
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•

Motion - Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten (KS2018/776).
Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 19 november 2018.
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Motion – Inrätta en visselblåsarfunktion (KS2020/168). Kommunstyrelsen
har berett ärendet och lämnat förslag till beslut den 21 juni 2021. Ärendet
kommer åter till kommunfullmäktige i seotember.

•

Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska
språkkunskaper (KS2020/64). Skickades till kommunstyrelsen för
beredning den 14 april 2020. Ärendet är berett av förvaltningen och svar
väntas an kommunstyrelsen i september.

•

Medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen
(KS2020/121) Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 2 mars
2021. Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen och svar väntas
an kommunstyrelsen i september.

•

Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen kommunhuset står på?.
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltnignen.

•

Medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping
och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg. Ärendet bereds på
samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Medborgarförslag - Ny profilering. Ärendet bereds på
kommunledningsförvaltninge och svar väntas under hösten

•

Medborgarförslag - Ompröva det nya parkeringssystemet. Ärendet bereds
på samhällsbyggnadsförvaltningen och svar väntas under hösten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03
Bilaga 1: Ej besvarade medborgarförslag
Bilaga 2: Ej besvarade motioner
__________
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Paragraf 180

Ärendenummer KS2021/511

Redovisning av ej slutbehandlade ledamotsinitiativ i
kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att kommunledningsförvaltningens redovisning av ej
slutbehandlade ledamotsinitiativ daterad den 20 juli 2021 anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendet
Enligt Rutin för ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen (KS2021/149), beslutad av
kommunstyrelsen 23 mars 2021, ska kommunstyrelsen två gånger per år få
redovisat för sig de ledamotsinitiativ som ännu inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras i mars och september.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
I nuläget finns två ledamotsinitiativ som bereds på kommunledningsförvaltningen.
Båda ärendena väcktes för mindre än ett år sedan och beräknas återkomma till
kommunstyrelsen under hösten 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-07-20
Bilaga, förteckning över ledamotsinitiativ, 2021-07-20
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 181

Ärendenummer KS2021/397

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
socialnämnden kvartal 2
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av information och lägger den med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ 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 kap 1§ som någon är
berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en särskild
avgift.
Socialnämnden har inget icke verkställt beslut att rapportera per första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-08-23, § 103
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2021-06-30
__________
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Paragraf 182

Ärendenummer KS2021/44

Redovisning av delegeringsärende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av kommunledningsförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut daterad den 23 september 2021 och lägger den med
godkännande till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.
Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata
kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

1

Beslut

Delegat

Delegationsnummer

Datum

Diarienummer

Ingå borgen för AB Enköping
hyresbostäder – nytt lån

Tf ekonomichef

A.8

2021-09-15

KS 2021/622

G.2

2021-09-03

KS 2021/598

A.8

2021-08-24

KS 2021/558

A.1

2021-09-XX

KS 2021/617

Daniel Nilsson
2

3

4

5

6

Ny inriktning för ISF och förlängda
rekommendationer om
hemarbete

Kommundirektör

Ingå borgen för Enköpings
kommuns moderbolag AB –
omsättning lån

Tf ekonomichef

Teckningsrätt för ekonomiska
transaktioner samt
penningöverföring

Tf ekonomichef

Beviljande av bidrag till finska
föreningens Sampos uppbyggnad
av Boluebana.

Samordnare

Avgränsningssamråd strategisk
miljöbedömning

Kommunstyrelsens
ordförande

Ulrika K Jansson

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson
2021-06-30

Tarja C Björkenö
C.8.c

2021-06-28

Peter Book
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7

8

Avstå från att besvara remiss av
SOU 2021:36 Godemän och
förvaltare – en översyn

Kommundirektör

E-arkiv som molntjänst

Stabschef

C.8.c

2021-06-07

KS 2021/419

B.3

2021-05-24

KS 2020/230

E.4.8

2021-07-09

Ks 2021/26

E.4.8

2021-07-09

Ks 2021/26

E.4.8

2021-07-09

Ks 2021/26

C.9

2021-07-06

KS 2021/XX

C.9

2021-07-07

KS 2021/475

D.2

2021-07-01

KS 2021/492

E.4.8

2021-02-11

Ks 2021/26

Ulrika K Jansson

Hannu Högberg
9

10

11

12

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- T.T

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- J.R

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- J.R

HR-chef

Delvis avslag begäran av allmän
handling

Stabschef

Håkan Sandberg

Håkan Sandberg

Håkan Sandberg

Hannu Högberg
13

Avslag begäran av allmän
handling

Stabschef
Hannu Högberg

14

Beslut om gallring av
redovisningsdokument

Stabschef
Hannu Högberg

15

16

17

18

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfondM.A.S

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- I.L

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- V.K

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- G.D

HR-chef
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Håkan Sandberg

E.4.8

Ks 2021/26

E.4.8

Ks 2021/26

Håkan Sandberg

Håkan Sandberg
E.4.8

2021-06-11

Håkan Sandberg
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19

20

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- J.R

HR-chef

Beslut ansökan Enköpings
kommuns
kompetensutvecklingsfond- T.T

HR-chef

E.4.8

2021-07-09

Ks 2021/26

E.4.8

2021-07-09

Ks 2021/26

Håkan Sandberg

Håkan Sandberg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-09-23
Bilaga, förteckning över delegationsbeslut
__________
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Paragraf 183

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Listan med anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden som meddelar
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsens till dels för kännedom.
Följande ärenden rapporteras:
1. Ny rapport från Mälardalsrådet om Rekrytering till och från högre
utbildning, daterat 2021-06-15
2. Meddelande från styrelsens – Förbundsavgift år 2022 till Sveriges
Kommuner och Regioner, daterad 2021-06-18
3. Ny rapport från Mälardalsrådet om Samlad nyttoanalys av Storregional
systemanalys 2020, daterad 2021-06-30
4. Meddelande om delgivning, från Uppsala Tingsrätt, Mål/Ärenden T 712621, daterad 2021-09-21
5. Föreläggande, från Uppsala Tingsrätt, Mål nr 8047-20, daterad 2021-09-17

Beslutsunderlag
PM, Kommunledningsförvaltningen, 2021-09-23
Bilaga, förteckning över anmälningsärenden
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 184

Övriga frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av information och lägger den med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Peter Book (M) informerar om hur öppningen i våra verksamheter och politiska
sammanträden ska nu när samhället öppnar upp igen. Framförallt kommer en
diskussion att föras med kommunalråden.
__________
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Paragraf 185

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till nedanstående uppdrag välja:
Kommunala tillgänglighetsrådet, till och med 31 oktober 2022
Ledamot

Bitte Myrsell (M)
efter Vaknat (L)

Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2021 2022 (rättelse enligt
FL § 36, 2021-10-20)
Ersättare

Lillemor Erixon (PRO)
efter Vakant (PRO)

Ärendet
Anneli Djurklo har den 18 augusti 2021 inkommit med en nominering till
kommunala pensionärsrådet. Nomineringen är att Lillemor Erixon (PRO) väljs in
som ersättare på den vakanta platsen (PRO).
Peter Book (M) har den 23 september 2021 inkommit med en nominering till den
vakanta platsen (L) i kommunala tillgänglighetsrådet. Nominering är att Bitte
Myrsell (M) väljs in som ledamot i rådet efter den vakanta platsen (L).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-23
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 186

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
__________
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Paragraf 187

Information om coronaläget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för information och lägger den med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Tillförordnad avdelningschef Marcus Wennerström informerar om coronaläget. Den
29 september tas många restriktioner bort. För kommunens del innebär detta att
kommunen avvecklar den inriktnings- och samhällsfunktion som har haft en
samordnade funktion. Det finns beredskap om smittan skulle öka igen. Kommunen
har även tagit fram en instruktion hur det politiska sammanträdena bör hållas.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 188

Kommundirektör informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Kommundirektör Ulrika K Jansson och controller Karl-Johan Hamlén redogör för
diverse aktuella frågor på kommunledningsförvaltningen, bland annat om en
nyinkommen dom samt skatteprognos och befolkningsutveckling.
__________

Justerarnas signaturer
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