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Justeringens plats och tid Måndagen den 28 oktober, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 159 - 178 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
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 2019-10-22 
Anslaget sätts upp 2019-10-29 
Anslaget tas ned 2019-11-20 
Sista dag att överklaga 2019-11-19 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, tisdagen den 22 oktober 2019, klockan 13.00–17.20, med 

ajournering 13.10-13.20, 14.30-14.50 samt 16.30-16.55. 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Bitte Myrsell (M) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S), till och med paragraf 170 
Sverre Ahlbom (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare till och med paragraf 172 
Peter Book (M), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 173 
Ingvar Magnusson (NE), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 173 
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Ej tjänstgörande ersättare Peter Book (M), till och med paragraf 172 

Ingvar Magnusson (NE), till och med paragraf 172 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anneli Apelholm (SD) 

  
Övriga deltagare Christin Tjärnheden, tf kommundirektör 

Isabell Lundquist Eklund, förvaltningschef, kommunledningsförvaltningen 
Malin Kvist, utredare 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
Anna Hallberg, biträdande plan- och exploateringschef, paragraf 162  
Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 163-166 
Magnus Åsman, strategisk utredare, paragraf 173  
Vilhelmina Vinderos, controller, paragraf 167 
Lotta Tronét, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen, paragraf 169 
Elisabeth Kantor, förvaltningschef , socialförvaltningen, paragraf 169 
Magnus Nideborn, digitaliseringschef, paragraf 171-172 
Patrik Nyström, biträdande digitaliseringschef, paragraf 171-172 
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 171-172 
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Paragraf 159  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 160  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 2b Förlängning av tillförordnad kommundirektör. 

__________  
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Paragraf 161 Ärendenummer KS2019/429 

Förlängning av tillförordnad kommundirektör 

Beslut 
Christine Tjärnheden förlängs som tillförordnad kommundirektör. Anställningen 
gäller till datum då ny ordinarie kommundirektör är i tjänst dock längst till och med 
den 31 maj 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 21 oktober 2019 inkommit med en skrivelse. Av 
skrivelsen framgår att en rekryteringsprocess genomförts under hösten för 
tillsättande av en ny kommundirektör. Rekrytering har inte nått i mål och nu väljer 
kommunledningen att avvakta med en ny rekryteringsprocess till våren. Under 
denna tidsperiod fram till att rekryteringen återupptas och under genomförandet av 
processen föreslås en förlängning av Christin Tjärnheden som tillförordnad 
kommundirektör. 

Förslag till beslut är MBL 11 förhandlat med de fackliga organisationerna som är 
representerade i Enköpings kommuns centrala samverkansgrupp. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Christine Tjärnheden förlängs som tillförordnad kommundirektör. Anställningen 
gäller till datum då ny ordinarie kommundirektör är i tjänst dock längst till och med 
den 31 augusti 2020. 

__________  
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Paragraf 162 Ärendenummer KS2019/619 

Beslut om uppdrag att ta fram ny översiktsplan för 
Enköpings kommun 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 
bedöms till viss del vara aktuell men behöver revideras utifrån de synpunkter som 
kommit fram i aktualitetsprövningen. 

2.Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar ta fram en ny översiktsplan för Enköpings kommun. En ny 
översiktsplan ska antas under hösten 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 september 2019 inkommit med en 
skrivelse. Av skrivelsen framgår att Översiktsplan 2030 till viss del bedöms vara 
aktuell men delar av planen behöver revideras. Nedan listas de största 
anledningarna till behovet av revideringen: 

• Behovet av revidering kommer främst ur följduppdraget om att integrera 
avsnitt om de mindre orterna i översiktsplanen vid uppdatering av denna. 
Det finns ett stort behov av att ta fram utvecklingsplaner för de mindre 
orterna. I dagsläget finns det fördjupade översiktsplaner för några av de 
mindre orterna. Dessa är gamla och ställningstaganden och 
markanvändningskartor för de mindre orterna behöver uppdateras. Arbetet 
med att jobba in avsnitt om respektive ort i översiktsplanen blir ett viktigt 
fokus i den kommande processen med en ny översiktsplan. 
 

Kapacitetsbrist i förskola, skola och vatten- och avloppsnätet är ett stort problem i 
kommunen. Dessa kapacitetsproblem behöver tas med i beräkningarna för hur 
orterna kan utvecklas på kort och på lång sikt. Det behöver tas fram tröskelvärden 
för hur mycket en ort kan växa utifrån rådande förutsättningar och hur mycket en 
ort bör växa på sikt för att skapa ekonomiska förutsättningar för investeringar i 
förskola, skola och VA. Det finns även tröskelvärden i Regionen 
trafikförsörjningsprogram för busstrafiken som är viktiga att ta hänsyn till i 
utvecklingen av orterna. Utifrån arbetet med tröskelvärden behövs även en 
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prioritering av utbyggnadsplaner i orterna. 
  

• Befolkningsmålet på 50 000 invånare till 2030 behöver ses över och 
kopplas samman med tröskelvärdena och hur många nya invånare de kan 
generera i orterna.  
 

• En ny översiktsplan behöver tydligare ställningstaganden att ta stöd i vid 
handläggning av förhandsbesked på landsbygden.  

Förvaltningen bedömning är att det ett planförslag bör kunna gå ut på samråd 
under hösten 2020. Under perioden från beslut till samråd kommer tvärsektoriella 
arbetsgrupper arbeta fram ett planförslag. Dialoger kommer att genomföras på 
orterna med fokus på utveckling av orterna. Efter samrådet revideras planförslaget 
utifrån de inkomna synpunkterna för att under våren 2021 gå ut på granskning. 
Enligt tidplanen ska en ny översiktsplan antas hösten 2021. 

Strategisk samhällsplanerare Anna Hallberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 
bedöms till viss del vara aktuell men behöver revideras utifrån de synpunkter som 
kommit fram i aktualitetsprövningen. 

2.Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar ta fram en ny översiktsplan för Enköpings kommun. En ny 
översiktsplan ska antas under hösten 2021 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskotts har berett ärendet den 3 oktober och lämnat 
förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
1. Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 
bedöms till viss del vara aktuell men behöver revideras utifrån de synpunkter som 
kommit fram i aktualitetsprövningen. 

2.Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar ta fram en ny översiktsplan för Enköpings kommun. En ny 
översiktsplan ska antas under hösten 2021. 
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Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till plan- mark- och exploateringsutskottets förslag 
till beslut. 

__________ 
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Paragraf 163 Ärendenummer KS2019/227 

Revidering av bolagsordning för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och ENA Energi AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och ENA Energi AB.  

2. Ge kommunens ägarombud, vid extra bolagsstämma, uppdraget att föreslå och 
rösta för antagande av kommunfullmäktige godkänt förslag till ändring av 
bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB och ENA Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings moderbolag AB har den 2 oktober inkommit med ett protokollsutdrag. 
Av protokollsutdraget framgår att i samband lekmannarevisionens granskning av 
Enköpings kommuns moderbolag AB och ENA Energi AB gjordes bedömningen att 
respektive bolagsordning behövde kompletteras. Detta i enlighet med 3 kap 3 § i 
ABL där det anges att ” Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat 
syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i 
bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna 
tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. 

Utifrån detta kompletteras bolagsordningarna i Enköpings kommuns moderbolag 
AB och ENA Energi AB med; 

”Likvideras bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna 
i förhållande till sitt aktieinnehav.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Enköpings kommuns 
moderbolag AB och ENA Energi AB.  

2. Ge kommunens ägarombud, vid extra bolagsstämma, uppdraget att föreslå och 
rösta för antagande av kommunfullmäktige godkänt förslag till ändring av 
bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB och ENA Energi AB. 

__________ 
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Paragraf 164 Ärendenummer KS2019/691 

Revidering av ägardirektiv för Enköpings 
Hyresbostäder AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder fastställs och överlämnas till 
stämman i bolaget för antagande. 

Reservationer 
Matz Keijser (S) och Jesper Englundh (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings moderbolag AB har den 2 oktober inkommit med ett protokollsutdrag. 
Av protokollsutdraget framgår att enligt gällande ägardirektiv ska en översyn av 
ägardirektivet för Enköpings Hyresbostäder AB ske minst en gång per 
mandatperiod, eller när behov uppstår. De materiella förändringarna i föreslagna 
ägardirektiv är: 

• Bolaget ska verka som en marknadskompletterande aktör inom Enköpings 
kommun 

• Definition på ekonomiskt mått gällande nettomarginal istället 
förvinstmarginal 

• Borttag av måltalet om att bygga 100 nya bostäder per år 
• Förtydligande om att bolaget ska bidra, i Enköpings kommun och dess 

kommundelar, finns bostäder med olika boende- upplåtelse- och 
nyttjanderättsformer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning  
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober och lämnat förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder fastställs och överlämnas till 
stämman i bolaget för antagande. 

Jesper Englundh (S) och Matz Keijser (S) anmäler avvikande mening. 
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Yrkanden 
Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Jesper Englundh (S) yrkar en förändring i följande mening under avsnitt sex: 
"Bolaget ska bidra, i Enköpings kommun och dess kommundelar, finns bostäder 
med olika boende- upplåtelse- och nyttjanderättsformer". Ändringsyrkandet gäller 
att det ska sättas punkt efter boendeformer och att upplåtelse- och 
nyttjanderättsformer stryks. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag 
att ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder fastställs och dels Jesper 
Englundhs (S) ändringsyrkande. Ordföranden förslår en beslutsgång som innebär 
att kommunstyrelsen först får ta ställning till arbetsutskottets förslag till beslut och 
därefter till Jesper Englundhs (S) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut och avslå Jesper Englundhs (S) ändringsyrkande. 

__________ 
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Paragraf 165 Ärendenummer KS2019/692 

Revidering av ägardirektiv för Enköpings moderbolag 
AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB fastställs och överlämnas till 
stämman i bolaget för antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings moderbolag AB har den 2 oktober inkommit med ett protokollsutdrag.  
Av protokollsutdrag framgår att det enligt gällande ägardirektiv för Enköpings 
moderbolag AB ska en översyn ske minst en gång per mandatperiod, eller när 
behov uppstår. Det tillägg, bortsett från några redaktionella ändringar samt 
förtydliganden, är tillägget av punkten 6. Där förtydligas att kommunfullmäktige får 
ta del av beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning  
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober och lämnat förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB fastställs och överlämnas till 
stämman i bolaget för antagande. 

__________  
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Paragraf 166 Ärendenummer KS2019/677 

Delårsrapport januari-augusti 2019 med prognos för 
2019 för Enköpings kommun 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 2019 för Enköpings 
kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen för egen del 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 2019 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ska på kommunstyrelsens sammanträde den 19 
november 2019 redogöra för hur nämnden agerat i samband med nämndens 
befarade underskott 2019, det vill säga vilka överväganden som gjorts, vilka beslut 
som fattats, vad det resulterat i etc. 

3. Finanskommunalrådet ska sammanfatta vilka åtgärder som kommunledningen 
vidtagit och vad det resulterat i, i samband med vård- och omsorgsnämndens 
aviserade underskott, utifrån kommunstyrelsens helhetsansvar 
för kommunens ekonomiska ställning.  

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från kommunledningsförvaltningen den 14 oktober 2019. 
Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen har sammanställt 
delårsrapport för Enköpings kommun per den sista augusti 2019. 

Kommunkoncernens redovisade resultat för perioden januari till augusti är 74,5 
miljoner kronor, en minskning med 49,3 miljoner kronor, jämfört med samma period 
föregående år. Kommunens resultat uppgår till 63,6 miljoner kronor jämfört med 
94,7 miljoner kronor samma period 2018. 

Årets budgeterade resultat för kommunen är ett överskott med 25,7 miljoner 
kronor. Prognosen efter augusti månads utfall visar på ett överskott med 5,5 
miljoner kronor vilket är 20,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.  

Nämnderna totalt har en budget på 2 554,3 miljoner kronor. Prognosen visar en 
avvikelse med 30,4 miljoner kronor. Prognosen har försämrats sedan senaste 
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lämnad prognos efter april, då avvikelsen var 20 miljoner kronor. Två nämnder 
visar större negativa prognoser. Det är tekniska nämnden med en avvikelse på 
19,7 miljoner kronor. Av detta belopp avser 18,7 miljoner kronor kostnad för 
nedskrivning av kommunhuset, vilket inte var med i prognosen efter april. Vård- 
och omsorgsnämnden har en negativ avvikelse från budget på 14,3 miljoner 
kronor.  

Med denna prognos uppnås det lagstadgade balanskravet för 2019. Dock uppnås 
inte det finansiella målet att resultatet ska vara lägst en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning för året.  

I delårsrapporten finns en avstämning om måluppfyllelse och en utförlig bilaga 
bifogas av alla mål och uppdrag. De strategiska mål som kommunfullmäktige 
beslutat om för perioden 2016-2019 ska följas upp i årsredovisningen för 2019. 
Inför denna slutredovisning har nämnderna i delårsrapporten bedömt om de 
strategiska målen och uppdragen är uppnådda, förväntas bli uppnådda under året 
eller är försenade. 

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 2019 för Enköpings 
kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 2019 för Enköpings 
kommun fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och överlämnat ärendet utan 
eget ställningstagande. 

Efter utskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar följande: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ska på nästa möte med kommunstyrelsen redogöra 
för hur nämnden agerat i samband med nämndens befarade underskott 2019, dvs 
vilka överväganden som gjorts, vilka beslut som fattats, vad det resulterat i etc. 
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2. Finanskommunalrådet ska sammanfatta vilka åtgärder som kommunledningen 
vidtagit och vad det resulterat i, i samband med Vård- och omsorgsnämndens 
aviserade underskott, utifrån kommunstyrelsens helhetsansvar 
för kommunens ekonomiska ställning.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag 
till beslut och dels Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Ordförande förslår en 
beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till 
arbetsutskottets förslag till beslut och därefter Anders Wikmans (NE) 
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordförande låter kommunstyrelsen att ta ställning till förslagen och finner att man 
beslutat att bifalla både arbetsutskottets förlag och Anders Wikmans (NE) 
tilläggsyrkande. 

__________ 
 
Kopia till:  
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  
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Paragraf 167 Ärendenummer KS2019/474 

Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 2 oktober 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att genomgången av nämndernas uppföljningar visar 
på att arbetet med de interna kontrollplanerna pågår inom alla nämnder. Överlag 
visar uppföljningen på att nämnderna behandlar sina avvikelser och åtgärder samt 
att arbetet med uppföljningen har utvecklats. Kommunledningsförvaltningen 
noterar att arbetet behöver fortsätta med hur rapporteringen till kommunstyrelsen 
ska ske för att ge kommunstyrelsen förutsättningar att bedöma behov av förbättring 
och åtgärder.  

De interna kontrollplanerna för 2021 kommer att läggas in i nämndernas 
årsplaner. Det gör att vi får en samlad bild av nämndernas uppföljning med 
internkontrollen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Genomgången av nämndernas uppföljningar visar på att arbetet med de interna 
kontrollplanerna pågår inom alla nämnder. Överlag visar uppföljningen på att 
nämnderna behandlar sina avvikelser och åtgärder samt att arbetet med 
uppföljningen har utvecklats.  

De interna kontrollplanerna för 2021 kommer att läggas in i nämndernas 
årsplaner. Det gör att vi får en samlad bild av nämndernas uppföljning med 
internkontrollen. 

Controller Vilhelmina Vinderos redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar till 
handlingarna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning  
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och lämnat förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar till 
handlingarna 

__________ 
 
Kopia till: 
Revisionen  
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Paragraf 168 Ärendenummer KS2019/681 

Finansiering av kommunstyrelsens serviceuppdrag 

Beslut 
Finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara 
intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad från och med 1 januari 
2020 genom ramjustering.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 2 oktober 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att I samband med att serviceförvaltningen bildades 
2012 har kommunstyrelsens serviceuppdrag finansierats med intäkter,i främst från 
andra förvaltningar. Sedan januari 2019 har serviceuppdraget slagits samman med 
kommunstyrelsens ledande och stödjande uppdrag under 
kommunledningsförvaltningen vilka finansieras med anslag.  

Kommunledningsförvaltningens driftsbudget 2019 består av en anslagsfinansierad 
del motsvarande ca 88 mnkr och en intäktsfinansierad del motsvarande ca 70 
mnkr. I syfte att identifiera permanenta åtgärder att minska administrationen, i 
enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige, har kommunledningsförvaltningen 
granskat alternativet att ändra finansieringen av serviceuppdraget till anslag.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Under juni-augusti 2019 genomfördes en SWOT-analys följt av en workshop i 
ledningsgruppen för att klargöra vilken finansiering, av anslag eller intäkter, som är 
mest fördelaktig för kommunstyrelsens serviceuppdrag. Resultatet visade att 
anslag är mest fördelaktigt.  

Att ändra finansiering till anslag är ett sätt att minska administrationen och frigöra 
resurser, både inom kommunledingsförvaltningen och inom övriga förvaltningar. 
Det handlar framförallt om att hantera serviceuppdraget till fullo i ordinarie 
budgetprocess istället för i en separat process. Hanteringen i den ordinarie 
budgetprocessen kommer även att bidra till en ökad transparens för 
kommunstyrelsen. Vidare ger det en ökad möjlighet att omprioritera resurser och 
bidrar till renodling och synergier med de andra uppdragen i kommunstyrelsen. 
Exempel på renodling är HR och löneservice som båda ligger inom 
serviceuppdraget men finansieras på olika sätt, dvs idag finansieras HR 
kommungemensamt med anslag medan löneservice finansieras med intäkter från 
förvaltningarna.   
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Nackdelarna med en övergång till anslagsfinansiering är bl.a. att kostnadernas 
hemvist kan bli mer otydlig  då de hanteras centralt istället för på respektive 
förvaltning. Det påverkar t.ex. den s.k. skolpengen. Kostnaderna från 
serviceuppdraget kommer då att fördelas enligt den metod som redan idag 
används för andra centrala kostnader.   

De delar av serviceuppdraget som kommunledningsförvaltningen har en tydlig 
samordnande roll samtidigt som förvaltningarna har stor möjlighet att påverka sina 
kostnader bör fortsatt finansieras med intäkter. Det gäller t.ex. fordonsservice, 
mobilabonnemang och leasing av datorer och surfplattor.  

Genomförandet bör ske med en ramjustering i budgeten för 2020 beräknat utifrån 
kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

 Förvaltningschef Isabell L. Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara 
intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad från och med 1 januari 
2020 genom ramjustering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning  
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara 
intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad från och med 1 januari 
2020 genom ramjustering.  

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen  
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Paragraf 169  

Information om ej verkställda beslut enligt SOL och 
LSS  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningens förvaltningschef Elisabeth Kantor och vård- och 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef Lotta Tronét informerar om bakgrunden 
till rapporteringen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

__________  
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Paragraf 170 Ärendenummer KS2019/680 

Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens långsiktiga plan för 2020-2023 antas.   

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsens långsiktiga plan för 2020-2023 fastställs.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 15 oktober 2019 inkommit med en 
skrivelse. Av skrivelsen framgår att i juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut 
om en långsiktig plan för perioden 2020-2023. Planen innehåller 27 övergripande 
mål som ska uppnås till 2023. Tjugo av målen sorteras in under kommunens sex 
uppgifter, fyra mål är medarbetarmål och de tre avslutade är ekonomiska mål. I 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan finns även en beskrivning av de grundpelare 
som målen bygger på. Exempel på dessa grundpelare är Vision 2030, 
översiktsplan och regional utvecklingsstrategi.  

Under hösten 2019 har ett gemensamt arbete bedrivits mellan kommunens olika 
nämnder i syfte att bryta ner och konkretisera fullmäktiges mål till respektive 
nämnds ansvarsområde och verksamhet. Ett antal gemensamma 
beredningstillfällen, underlag och mallar ska säkerställa att de sju nämnderna, 
genom sina långsiktiga planer, tillsammans möjliggör att vi kan nå 
kommunfullmäktiges mål till 2023.  

Denna långsiktiga plan för kommunstyrelsen 2020-2023 har därför en nära 
koppling till kommunfullmäktiges och de andra nämndernas planer samtidigt som 
den står på egna ben med ett unikt innehåll. I planen presenteras ett urval av mål 
som är relevanta för nämnden, nämndens indikatorer och behov av 
verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i kommunstyrelsen 
och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Arbetet med att ta fram kommunstyrelsens långsiktiga plan har genomförts i nära 
samarbete mellan förvaltning och nämnd. Innehåll och ambitionsnivå har även 
balanserats med andra nämnder och förvaltningars arbete.  

Ett antal olika moment och workshops inom kommunstyrelsen har resulterat i att 
nämnden prioriterar 18 av de 27 målen. I femton av dessa vill kommunstyrelsen ta 
en särskilt ledande roll och på det sättet ansvara för frågorna på en övergripande 
och strategisk nivå. Några exempel på mål är information och kommunikation, 
delaktighet och demokrati, samhällsutveckling stad och land, klimatfrågor och 
sociala hållbarhetsfrågor samt medarbetarperspektivet och de ekonomiska 
frågorna.  

Ett antal indikatorer är framtagna och de allra flesta föreslås ligga på 
kommunfullmäktigenivå, detta just utifrån att det handlar om övergripande frågor. 
För kommunstyrelsens egen räkning har indikatorer inom medarbetarmålen och 
ekonomiska nyckeltal definierats.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens långsiktiga 
plan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen och målsättningen fram till 
2023 (ett tydligt ”vad”). Planens upplägg och innehåll skapar goda förutsättningar 
för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en långsiktig 
verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att målen är satta till 2023 ger 
förvaltningen bra möjligheter att både planera och följa upp de kommande årens 
arbete. 

Förvaltningschef Isabell L. Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens långsiktiga plan för 2020-2023 daterad 2019-10-15 fastställs.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 20 augusti 2019 och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar saknas. 

__________  
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Paragraf 171 Ärendenummer KS2019/679 

Uppdrag om tidplan för utrymning av kommunhus 
samt redovisning av hantering av rivningskostnader 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen tidsplan och 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma löpande med ny 
information i ärendet.  

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram principer för hantering av 
oförutsedda kostnader utanför budget och återrapporterar senast i februari. 

3. Följande mening tas inte med till protokollet: "Samtidigt utreds nu tillsammans 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen en alternativ lösning som kan innebära en 
lägre total kostnad men som kan innebära att Kommunhusets rivningsstart förläggs 
till ett senare datum." 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 augusti 2019 har kommunledningsförvaltningen inkommit med en 
skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunsledningsförvaltningen den 27 augusti 
2019 paragraf 148 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att senast oktober 2019 
föreslå kommunstyrelsen en tidplan för en total utrymning av kvarvarande 
verksamheter i kommunhuset samt föreslå kommunstyrelsen hur de kostnader 
som uppstår vid en rivning av kommunhuset ska hanteras. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Nedanstående datum utgår från de krav kommunledningsförvaltningen ställt i sina 
upphandlingar av arkiv- respektive serverhall. Det finns en risk att anbudsgivare 
inte kan leverera inom utsatt tid vilket skulle innebära en fördröjning av processen.  

Utrymning av kommunhuset 
Nedan redovisas verksamhet som pågår i kommunhuset samt 
kommunledningsförvaltningens nuvarande bedömning av när verksamheten kan 
utrymmas.   

• Kommunens arkiv. En upphandling av flytt av arkivet pågår i syfte att 
arkivlokalen ska vara tömd senast 2019-12-31. Bedömningen är att denna flytt 
kommer att vara möjlig att genomföra inom utsatt tid.  
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• Kommunens serverhall. Förslag på ny serverhall finns och upphandling 
kommer att påbörjas. Bedömningen är att serverhallen i kommunhuset kan 
vara utrymd och en ny serverhall driftsatt 2020-03-31. Samtidigt utreds nu 
tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen en alternativ lösning som 
kan innebära en lägre total kostnad men som kan innebära att Kommunhusets 
rivningsstart förläggs till ett senare datum.  

• Valnämndens förråd. Valnämnden förvarar samtligt valmaterial i 
kommunhuset. Kommunledningsförvaltningen har av nämnden i september fått 
i uppdrag att ta fram förslag till nytt förrådsutrymme i kommunens fastigheter. 
Kommunledningsförvaltningens mål är att efter beslut i nämnden kunna 
genomföra denna flytt senast 31 januari 2020.   

• Överförmyndarnämndens arkiv. Flytten av arkivet är beroende av att närarkiv 
på Linbanegatan 12 färdigställs. Sannolikt kommer arkivet kunna flyttas först 
under mars 2020.  

• Kommunledningsförvaltningen har undersökt om och hur övriga förvaltningar i 
dagsläget nyttjar kommunhuset. Fyra andra förvaltningar förvarar i dagsläget 
handlingar i kommunhuset. Bedömningen görs att det är möjligt för 
förvaltningarna att flytta dessa handlingar senast när serverhallen utryms, det 
vill säga 2020-03-31. 

Förslag till tidplan 

Kommunhuset är utrymt på verksamhet senast sista mars 2020. I detalj innebär 
detta att: 

• Arkivet flyttas senast 31 december 2019.  

• Valnämndens förråd flyttas senast 31 januari 2020.  

• Serverhallen flyttas 31 mars 2020 givet att utredning inte ger annat vid 
handen.  

• Överförmyndarnämndens arkiv senast 31 mars 2020.  

• Övriga förvaltningar uppmanas att ha utrymt sina respektive närarkiv 
senast 31 mars 2020. 

Hantering av kostnaderna för rivning av kommunhuset 
Det föreslås att fastighetskostnader som uppstår utanför ordinarie 
fastighetsverksamhet ska särredovisas inom tekniska nämnden. Vid uppföljning 
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ska sådana kostnader redovisas som ”kostnader utanför ordinarie 
fastighetsverksamhet”. Det innebär att dessa kostnader inte ska föranleda några 
åtgärder i form av besparingar i tekniska nämndens tilldelade budgetram. 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen tidsplan.  

2. Kommunstyrelsen noterar informationen om hanteringen av kostnader för rivning 
av kommunhuset. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en ny skrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen tidsplan. 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen om hanteringen av kostnader för rivning 
av kommunhuset. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.   

__________ 

Kopia till: 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen  
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Paragraf 172 Ärendenummer KS2019/620 

Ny serverhall för Enköpings kommun 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger startbeslut till investering av modulär serverhall för 4,3 
miljoner kronor med 0,65 miljoner kronor som ökad driftkostnad. 

2. Utgiften finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för fastigheter. 

3. De ökade driftkostnaderna om cirka 0,65 miljoner kronor fördelas mellan 
nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlqvist (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Kommunstyrelsens beslut att investera i en modulär serverhall för 4,3 miljoner 
kronor, med avskrivningstid på sex år är olyckligt. Kapacitetskraven under sex års 
tid är helt oöverskådlig. Kommer IT-system att 'molnifieras' i större utsträckning 
under den tiden, vilket i så fall gör att kapacitetsbehoven minskar? Eller kommer 
trenden vara att molntjänster minskar i omfattning och i så fall att 
kapacitetsbehoven ökar? Ett mer framtidssäkert beslut hade varit att i första steget 
upphandla fysisk driftsmiljö som co-location och att i samband med det virtualisera 
det som går att virtualisera, antingen i form av egna serverkluster eller genom 
'kapacitet på kran'. Det finns gott av såväl privata som publika molntjänster, co-
location-tjänster och hybrid-lösningar." 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 1 oktober 2019 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
utreda och planera för en flytt av serverhallen från kommunhuset. Ett av de 
viktigaste kriterierna för projektet har varit tid men också kostnaden.  

Efter att ha utrett olika alternativ har kommunledningsförvaltningen kommit fram till 
att en komplett, modulär serverhall är det bästa alternativet för kommunen. Det kan 
genomföras på kortast tid och med förhållandevis låg kostnad och med liten risk för 
drift av vår IT-miljö. 

Modulär serverhall 
En modulär serverhall är en 40-fotscontainer med allt vad en modern och säker 
serverhall kräver. Den är fullt dimensionerad för att inhysa det som idag finns i 
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kommunhusets serverhall, inte bara vad det gäller fysiskt utrymme utan även 
batteribackup/UPS och reservkraftaggregat. 

Fastighetsavdelningen har anvisat uppställningsplats där el- och fiberanslutning är 
säkerställd. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningförvaltningen har tittat på ett antal olika handlingsalternativ och 
utvärderat dessa utifrån följande kriterier:  

1. Tid. Det viktigaste är att dagens serverhall kan flyttas ut ur kommunhuset så 
snabbt som möjligt.  

2. Kvalitet och säkerhet. Lösningen måste vara säker så driften av IT-miljön inte 
riskeras.  

3. Kostnad. Lösningen ska vara så billig som möjligt, samtidigt som tids- och 
kvalitetskriterierna beaktas. 

Efter att ha utvärderad insamlade handlingsalternativ utifrån ovanstående kriterier 
så har de flesta alternativen valts bort, främst på grund av tidskriteriet, och man har 
kommit fram till att en modulär serverhall är det bästa alternativet för kommunen. 
Det kan genomföras på kortast tid, med förhållandevis låg kostnad och med liten 
risk för drift av vår IT-miljö. 

En tidsplan för detta är främst beroende av när ett beslut tagits, att det finns 
resurser att tillgå och att upphandlingen förflyter som önskat. Vi utgår dock från att 
vi ska ha en ny serverhall i drift till 2020-03-31.  

Utöver en investering på 4,3 miljoner kronor beräknas driftkostnaden för IT- och 
digitaliseringsavdelningens öka med cirka 0,65 miljoner kronor per år. De ökade 
kostnaderna är för avskrivning och drift samt markhyra och dessa föreslås fördelas 
mellan nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie 
debiteringsmodell. 

Införandeprojekt och årliga förvaltning av miljön kommer att hanteras av ordinarie 
linjeorganisation 

Digitaliseringschef Magnus Nideborn och biträdande digitaliseringschef Magnus 
Nyström redogör för ärendet. 
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Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ger startbeslut till investering av modulär serverhall för 4,3 
miljoner kronor med 0,65 miljoner kronor som ökad driftkostnad. 

2. Utgiften finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för fastigheter. 

3. De ökade driftkostnaderna om cirka 0,65 miljoner kronor fördelas mellan 
nämnderna enligt kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen  
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Paragraf 173 Ärendenummer KS2018/427 

Svar på motion - Bygg "lagom" stora förskolor 

Beslut 
Motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från kommunledningsförvaltningen den 2 oktober 2019. 
Av skrivelsen framgår att Kenneth Hällbom (MP) den 4 juni 2018 inkommit med 
motionen ”Bygg lagom stora förskolor”. I motionen yrkar han att riktlinjer utarbetas 
för Enköpings kommun med riktvärden för antal barn per förskola. Vidare yrkar han 
att skolnämnden och tekniska nämnden ska besluta om riktvärdet: ”att förskolor i 
Enköping inte ska uppföras med fler än 100 platser för förskolebarn, detta för att 
inte försämra de pedagogiska, sociala och verksamhetsmässiga möjligheterna. 
Risken för just detta är eljest uppenbar”. 

Till motiv för sitt yrkande menar motionären att förutsättningarna för att bygga upp 
en miljö med harmoniska och tillitsfulla möten mellan barn och pedagog försämras 
om förskolan rymmer mer än 100 barn. Vid förskolor med mer än 100 barn blir det 
även problem för föräldrar att känna igen personal från andra avdelningar som 
hjälper till vid öppning och stängning. Vidare anser motionären att med stora 
förskolor kommer barnen oftast inte från närområdet. Detta innebär att de blir 
skjutsade till förskolan med bil, vilket kräver stora och säkra parkeringsutrymmen.  

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018 remitterades motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitterades till dåvarande 
skolnämnden den 14 juni 2018. Skolnämnden beslutade den 17 oktober 2018, 
paragraf 97, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Skolnämnden utgår i sitt remissvar från det beslutade ramprogrammet för lokaler i 
förskolan (SKN2016/204). Ramprogrammet specificerar vilka kriterier förskolornas 
miljöer ska uppfylla avseende barnytor, materialanvändning och säkerhet. 
Utgångspunkten i ramprogrammet är att ta tillvara förskolors olika ytor för att stödja 
lärande, verksamhetsförbättring och utveckling. 

Skolnämnden hänvisar också till Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i 
förskolan” som är ett vägledande dokument för förskoleverksamheten i Enköpings 
kommun. I de allmänna råden anges hur miljön ska utformas för att möjliggöra 
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barnens kunskapsutveckling. Skolnämnden menar att förskolorna ska utformas 
utifrån faktorer och riktlinjer i dessa två dokument och inte utifrån en maximalt 
angiven storlek på förskolan.  

Skolnämnden hävdar vidare att en stor förskola med många barn kan organiseras i 
mindre grupper och avdelningar så att det enskilda barnet hela tiden upplever den 
mindre gruppens trygghet och tillhörighet. Små förskolor är svåra att organisera på 
ett effektivt sätt när beläggningen är lägre som vid öppning och stängning och i 
samband med sommarsemestrar. 

Kommunledningsförvaltningen anser att skolnämnden i sitt remissvar tydligt 
beskriver vilka styrande dokument som används och att dessa beskriver på vilka 
grunder en god förskolemiljö skapas. Både ramprogrammet för lokaler i förskolan 
och skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan” är väl genomarbetade 
dokument och bör användas som en grund i förvaltningens arbete med 
förskolornas lokaler. I motionen skrivs att ”Skolnämndens utbildningsmål måste här 
vara vägledande för kommunens utformning av förskolor, inte andra 
bevekelsegrunder”. Kommunledningsförvaltningen menar att verksamheten arbetar 
mot de övergripande målen säkerställs just genom att verksamheten följer 
fastställda riktlinjer och ramprogram. Kommunledningsförvaltningen delar 
skolnämndens bedömning och föreslår att motionen avslås. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Utskottet har berett ärendet den 8 oktober och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avslå 
motionen. Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag 
till beslut om avslag till motionen, yrkat av Ulrika Ornbrant (C). Dels Kenneth 
Hällboms (MP) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden förslår en beslutsgång 
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som innebär att man ställer förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen valt att avslå motionen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kenneth Hällbom (MP)  
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Paragraf 174 Ärendenummer KS2019/652 

Delegation till kommundirektör att besluta om 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

Beslut 
1. Kommundirektören får delegation att fatta beslut om kommunens risk och 
sårbarhetsanalys.  

2.Delegationen ska föras in i kommunstyrelsens delegationsordning i samband 
med nästa översyn. 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från kommunledningsförvaltningen den 1 oktober 2019. 
Av skrivelsen framgår att som ett led i krisberedskapsarbetet ska kommunerna 
årligen upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt geografiska ansvarsområde.  

Målet för risk- och sårbarhetsanalyserna är att 

ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten 
samt 

bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort 
och som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna redovisar också vilka åtgärder som behövs för att 
minska sårbarheten inom olika områden. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Eftersom risk- och sårbarhetsanalyserna inte bara innebär en redovisning av ett 
aktuell läge utan även innefattar ett ställningstagande kring åtgärder och i 
förlängningen resursbehov behöver de fastställas genom ett formellt beslut.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2019 paragraf 45 att ge 
kommundirektören mandat att utforma kommunens organisation för inriktning och 
samordning vid allvarliga störningar.  
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Som en följd av detta gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att 
kommundirektören bör få delegation att fatta beslut om kommunens risk- och 
sårbarhetsanalyser.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommundirektören får delegation att fatta beslut om kommunens risk och 
sårbarhetsanalys.  

2.Delegationen ska föras in i kommunstyrelsens delegationsordning i samband 
med nästa översyn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommundirektören får delegation att fatta beslut om kommunens risk och 
sårbarhetsanalys.  

2.Delegationen ska föras in i kommunstyrelsens delegationsordning i samband 
med nästa översyn.  

__________  
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Paragraf 175  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 21 
oktober 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

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

Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata 
kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 

Personalärenden 

- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under september 2019. 

- Överenskommelse om avslut av anställning, daterad 2019-09-17, KS2019/672 

Beslut om att avstå från yttrande över remiss  

- Remiss av Ds 2019:20 – Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar, 
KS2019/693  

Beslut om svar på remiss  

- Svar på samråd – Översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun, KS2019/443 

- Svar på remiss – Utställning av förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun, 
KS2019/455 

Beslut om pengar ur kompetensutvecklingsfonden  

- Beslut 18-25, KS2019/23 

__________  
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Paragraf 176  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälningsärenden, kommunstyrelsen 22 oktober 2019: 

- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om inriktning för nytt 
gymnasium, KS2019/664 

- Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning för överförmyndarnämnden i Uppsala 
län, KS2019/671 

- Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län, KS2019/711 

__________  
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Paragraf 177  

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Ingvar Smedlund (M) anmäler att han har varit på medlemssamråd med 
VafabMiljö kommunalförbund.  

- Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) anmäler att de varit i Innsbruck som 
en del av Enköpings kommuns deltagande i Europan. 

- Ingvar Smedlund (M) och Jesper Englundh (S) anmäler att de varit i Bergen med 
Regionalt Forum. 

__________  
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Paragraf 178 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns 

Eva Gustavssons,SPF Örsundet, avsägelse som ledamot i Kommunala 
pensionärsrådet. 

2. Till nedanstående uppdrag utses: 

Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ledamot                   Elsie Bodin, SPF Örsundet   

                                efter Eva Gustavsson, SPF Örsundet          

Beskrivning av ärendet 
Eva Gustavsson, SPF Örsundet, har den 4 oktober 2019 inkommit med en 
avsägelse av uppdraget som ledamot i Kommunala pensionärsrådet.  

__________ 
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