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Paragraf 212

Upprop och val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till att justera protokollet.
__________
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Paragraf 213

Godkännande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
•

Ärende 18, LOFT, endast ett informationsärende.

•

Övriga fråga, höga covid-19 halter i avloppsvattnet -hanteras vid ärende 30

•

Övrig fråga, ersättares närvaro vid sammanträden -hanteras vid ärende 32

__________
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Paragraf 214

Ärendenummer KS2020/722

Svar på medborgarförslag - Bygg en lekplats och
bollplan i Bredsand NU
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att informera kommunstyrelsen om
vilka åtgärder kommunen kan vidta för att exploatörer ska uppfylla åtaganden
enligt ingångna exploateringsavtal med kommunen.

Sammanfattning
I medborgarförslaget daterat 24 oktober 2020 föreslås att anlägga lekpark och
konstgräsplan/basketplan i Bredsand. Två liknande medborgarförslag har inkommit
och besvarats, KS2020/306 och KS 2020/609.
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en
samfällighet bestående av de boende i området.
I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till
samfällighetsföreningen.
I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen
inte ska anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra enligt de
förutsättningar som överenskommits vid planläggningen. Om kommunen skall
anlägga en lekpark behöver en ändring av detaljplan göras så att kvartersmark
omvandlas till allmän plats.
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Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg: att kommunledningsförvaltningen får
i uppdrag att informera kommunstyrelsen om vilka åtgärder kommunen kan vidta
för att exploatörer ska uppfylla åtaganden enligt ingångna exploateringsavtal med
kommunen.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens PLEX-utskotts förslag till
beslut.
Matz Keijser (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågor om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Anders
Wikmans (NE) tillägg och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag PLEX 2021-11-11 § 86
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-13
Medborgarförslaget, daterat 2020-10-24
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Plan och exploateringsavdelningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 215

Ärendenummer KS2021/408

Försäljning av fastigheten på Rådmansgatan 1 A-B och
Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att sälja
Rådmansgatan 1 A-B och Kryddgårdsgatan 13, Centrum 21:1.

Sammanfattning
Byggnaderna på fastigheten Centrum 21:1 består av flerfamiljshus och inrymmer
totalt tolv stycken bostadslägenheter. Lägenheterna hyrs till största del av
privatpersoner som fått besittningsrätt till lägenheterna och en mindre andel hyrs ut
via socialtjänsten. Byggnadernas skick är dåligt och ett större renoveringsbehov
föreligger i närtid.
Fastighetsfakta:
- Enköpings kommun äger fastigheten och förvaltas av fastighetsavdelningen.
- Värdering av fastigheten uppgår till 7 miljoner kronor.
- Bostadsyta: cirka 650 kvadratmeter.
- Tomtarea: 996 kvadratmeter.
- Driftskostnad: cirka 0,8 miljoner kronor/år.
- Bokförda värden: 2,6 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom Svensk Fastighetsförmedling
genomfört en värdering och fastighetens värde är bedömd till 7 miljoner kronor
(bilaga 1).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt om fastigheten går att förädla
genom en ny detaljplan men har konstaterat att den begränsade markytan inte gör
det möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har frågat övriga förvaltningar om det
finns ett intresse att hyra fastigheten eller om det finns något incitament för att inte
sälja fastigheten. Inget intresse har inkommit (bilaga 2-3).
Ett högre bud än 10 miljoner kronor har inkommit i försäljningsprocess. I
kommunens delegationsordning ska beslut tas i kommunfullmäktige om summa för
försäljning överstiger detta värde.
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Yrkanden
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förlag till beslut.
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Jesper Englundh (S) yrkar på återremiss.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förslag till beslut
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar avslag på Jesper
Englundhs (S) återremissyrkande.
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller att
återremittera ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att avgöra
ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut och finner
att så sker.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-11
Bilaga 1: Värdering centrum 21-1
Bilaga 2: Remissutskick Rådmansgatan 1 A-B Kryddgården 13
Bilaga 3: Sammanställning remissrunda
Protokollsutdrag, tekniska nämnden 2021-05-10 § 57

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 216

Ärendenummer KS2021/742

Försäljning av Åsundagården
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Åsundagården Tillinge-Hummelsta 7:2
som trygghetsboende.
2. Kostnader för en beräknad nedskrivning av tillgången finansieras genom en
tillfällig omfördelning av budget 2021 med 6,5 miljoner kronor från centrala poster
på finansförvaltningen till tekniska nämnden.

Sammanfattning
Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal
regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden att avveckla vård- och
omsorgsboendet på grund av byggnadens fysiska utformning inte är optimal för
verksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningen har även framfört att de klarar av
att tillhandahålla platser i andra vård- och omsorgsboenden fram till 2025. Övriga
förvaltningar har inte behov av lokalen.
I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett
politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB för att
skapa ett trygghetsboende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom en fastighetsförmedling genomfört två
värderingar, den ena värderingen är utifrån dagens verksamhet och den andra om
fastigheten ska nyttjas som trygghetsboende, se bilaga 1 och 2.
Lokalkostnaden för Åsundagården kommer att belasta kommunens interna
lokalbank med cirka 1,7 miljoner kronor årligen från 2021-12-01. Fastigheten har
en bostadsyta om cirka 1 065 kvadratmeter och lokalyta på cirka 1 967
kvadratmeter. Byggnaden har god teknisk status och är väl underhållen enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen. Nuvarande detaljplan medger byggnader med två
våningar och för ”allmänt ändamål”
En beräknad kostnad för nedskrivning av tillgången som uppstår vid försäljningen
finansieras genom att 6,5 miljoner kronor omfördelas tillfälligt från centrala
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poster på finansförvaltningen till tekniska nämnden. Inom centrala poster finns
utrymme i budgeten att omfördela då kostnaderna för upplåning bedöms bli lägre
än beräknat. Det beror framförallt på färre investeringar i kombination med en lägre
räntenivå än budgeterat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen har samarbetat för att ta fram förutsättningar att genomföra
en försäljning av Åsundagården. EHB har tagit del av underlaget och har lämnat ett
internbud på 15 miljoner kronor för att förvärva Åsundagården och göra om det till
trygghetsboende.
Ärendet har hanterats i tekniska nämnden 20 oktober 2021 § 103, KS2021/742.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förslag till beslut.
Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 23
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01
Bilaga 1: Värdering Åsundagården 2021-01-11
Bilaga 2: Värdering Åsundagården 2021-09-15
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 103
__________
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Paragraf 217

Ärendenummer KS2021/792

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för
kommunstyrelsen per den sista oktober 2021. Kommunstyrelsens sammantagna
prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mnkr.
Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr. Två
politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget.
Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas
under 2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och
bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021
på 1 000 kr ges till kommunens medarbetare. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1
mnkr 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 0,2 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget.
Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än
budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnader för satsningen inom
digitalisering bedöms bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade projekt.
Det som påverkar prognosen negativt är framförallt högre hyreskostnader. Beslutet
att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra
halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen.
Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med 2,6 mnkr.
Prognosen för Räddningstjänst medlemsbidrag är ett överskott på 1,0 mnkr och för
överförmyndarverksamheten ett överskott på 0,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 24
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2021-11-05
Ekonomisk rapport januari-oktober 2021
Justerarnas signaturer
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Paragraf 218

Ärendenummer KS2021/756

Ekonomisk rapport för Enköpings kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiska rapporten för januari-oktober 2021 med
prognos för 2021 för Enköpings kommun med bilaga fastställs.

Sammanfattning
Baserat på en stark efterfrågan förväntas den svenska ekonomin växa med på 4,4
procent 2021 och 3,6 procent 2022. Med en ökad sysselsättning och minskad
arbetslöshet räknar SKR med att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i
år och nästa år. Arbetslösheten förväntas landa på 9,0 procent 2021 och
successivt minska de kommande åren.
Befolkningsökningen i kommunen fortsätter och har stigit med 1 080 personer (2,3
procent) sedan årsskiftet 2010/2021. Det är en större ökning än beräknat och i
prognosen förväntas 200–400 fler personer jämfört med antaganden i budgeten.
Kommunens resultat bedöms uppgå till 101 mnkr (exklusive exploateringsvinster
och gatukostnadsersättningar) för helåret 2021, vilket motsvarar 3,5 procent av
skatt, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet inklusive
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar förväntas ge ett resultat på 111
mnkr. Det högre resultatet beror framförallt på uppreviderade skatteprognoser.
Resultatet har förbättrats med 25 mnkr jämfört med prognosen i augusti, vilket
förklaras främst av nämndernas förbättrade resultat i kombination med ökade
skatteintäkterna.
I prognosen uppgår nämndernas sammanlagda resultat till ett överskott med 5
mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras till stor del av positivt resultat inom
utbildningsverksamheten samtidigt som kostnaderna ökar inom bland annat
ekonomiskt bistånd och lägre intäkter inom idrotts- och fritidsverksamheten.
Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag visar en
positiv avvikelse mot budget med 83 mnkr. Förändringen förklaras främst av 74
mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s senaste skatteunderlagsprognos.
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Prognosen för kommunens totala investeringsbudget för skatte- och
avgiftsfinansierade investeringar beräknas till 631 mnkr vilket är 274 mnkr lägre än
budgeten. Det beror i huvudsak på senarelagda projekt och planerade arbeten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-13
Protokollsutdrag PLEX 2021-11-09 § 25
Ekonomisk rapport jan-okt 2021 för Enköpings kommun
Bilaga Investeringar
________
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder för kännedom
Revisorer
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Paragraf 219

Ärendenummer KS2021/452

Svar på remiss - Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna skrivelsen daterad 2021-10-27 med Peter
Books (M) och Bo Reinholdssons (KD) tillägg som svar på remissen.

Sammanfattning
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033 för Uppsala län. Förslaget till länsplanen
innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en
beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen
innehåller också förslag på åtgärdsplaner. Remissversionen av länsplanen
beskriver tre olika planinriktningar med tillhörande åtgärdsplaner: A. Tätorter och
dess omland B. Regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och
arbetsmarknad C. Stråk och deras omland För de tre olika principiella
planinriktningarna har det gjorts en hållbarhetsbedömning.
Hållbarhetsbedömningen ger en bild av hur de olika planinriktningarna uppfyller
målen. Ett slutligt sammanvägt förslag till länsplan kommer att beslutas om under
våren 2022

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar på följande tillägg:
Angående riksväg 55, sträckan Enköping-Litslena, har Enköpings kommun inom
ramen för vägplanearbetet, informerat Trafikverket om utveckling i östra Enköping
(Hagalund/Enköpings företagspark, Sneby, Sneden 1:6 samt Enköpings garnison)
och att vägplanen behöver ta bättre höjd för utvecklingen i dessa områden
angöringsmässigt.
Kommunens utgångspunkt har varit och är alltjämt att hänsyn i högre grad ska tas
till den utveckling som förväntas ske fram till 2040.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Peter Books (M) tilläggsyrkande.
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Peter Books (M) tilläggsyrkande.
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Bo Reinholdsson (KD) yrkar på följande tillägg i sista stycket under Brister och
Behov avseende Arosstråket: Frågan angående Arosstråket är av stor betydelse
för Enköpings kommun och bör prioriteras högt redan i närtid.
Peter Book (M) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Matz Keijser (S) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Linda Johansson (S) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till Bo Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut och finner
att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna och Bo
Reinholdssons (KD) tilläggsyrkande och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag PLEX 2021-11-11 § 82
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-27
Enköpings kommuns yttrande, daterat 2021-10-27
__________
Beslutet skickas till:
Plan och exploaterings avdelningen för revidering därefter till Region Uppsala
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Paragraf 220

Ärendenummer KS2021/583

Förändrad budget år 2022 för vård- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Budgeten för 2022 revideras genom att skatteintäkter höjs med 29,1 miljoner
kronor, från 2 286,3 miljoner kronor till 2 325,4 miljoner kronor utifrån SKR:s
senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 21:35).
2. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram
höjs tillfälligt med 14 miljoner kronor.
3. Resultatet i budgeten 2022 revideras från 75,3 miljoner kronor till 90,4 miljoner
kronor och resultatmålet ligger kvar på 2,5 procent.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick i samband med ärende KS2021/192 under
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 i uppdrag att klargöra vad
som ingår i intäkter och statsbidrag samt eventuellt föreslå en omfördelning av
budget till kommunfullmäktige. Detta för att det rådde oklarheter vad som var
budgeterat och inte från de stimulansmedel som skjutits till av staten för att
motverka effekterna av den rådande pandemin. I budgetbeslut för 2022
(KS2021/192) ingick äldreomsorgssatsningen på 18,4 miljoner kronor i vård- och
omsorgsnämndens budgetram.
Kommunstyrelsen återremitterade ärende gällande förklaring/förtydligande av
statsbidrag för budgetbeslut 2022 (KS2021/583). Utifrån yrkande ska vård- och
omsorgsnämnden se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år
2022, vilket framgår av bilaga till ärendet.
Kommunledningsförvaltningen tar inget ställningstagande i vilka områden som
föranleder till en tilläggsbudget för vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen
förordar dock att en ökning av budgetramen är tillfällig och är högst 14 miljoner
kronor samt att finansieringen sker genom att den senaste
skatteunderlagprognosen från SKR (2021-09-30) läggs in i budgeten med 29,1
miljoner kronor. En permanent förändring av vård- och omsorgsnämndens
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budgetram kan därmed ske i ordinarie budgetprocess för budget 2023.
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR ökar kommunens skatteintäkter
med 29 miljoner kronor jämfört med den skatteunderlagsprognos som ligger till
grund för budgetbeslutet för 2022. En ökning av vård- och omsorgsnämndens
budgetram med 14 miljoner kronor minskar resultatet med motsvarande.
Återstående 15,1 miljoner kronor ökar resultatet i budgeten 2022 från 75,3 miljoner
kronor till 90,4 miljoner kronor.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att budget för 2022
korrigeras med att 18,4 miljoner flyttas ifrån det budgeterade resultatet till Vårdoch omsorgsnämnden.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande.
Peter Book (M) tydliggör att beslutet ska tas av kommunfullmäktige och yrkar i
övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till Peter Books (M) yrkande.
Anders Wikman (NE) yrkar i första hand bifall till Solweig Sundblads (S) yrkande, i
andra hand att ordet tillfälligt i attsats två enligt Peter Books (M) yrkande tas bort.
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till Peter Books (M) yrkande.
Ander Lindén (SD) yrkar bifall till Peter Books (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut samt ett ändringsyrkande.
Ordförande hanterar först Solweig Sundblads (S) yrkande och frågar om
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget eller avslår detsamma.
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs och ska genomföras.
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Ordförande meddelar voteringsordningen: JA-röst för bifall till Solweig Sundblads
(S) yrkande. NEJ-röst för avslag till detsamma.

Omröstning 1
JA-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE)
NEJ-röst: Peter Book (M), Magnus Hellmark (C) Bitte Myrsell (M), Elisabeth
Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP),
Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD)
JA-röster: 6
NEJ-röster: 9
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Solweig Sundblads (S) yrkande.

Beslutsgång fortsättning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget eller
enligt Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordförande meddelar voteringsordningen: JA-röst för bifall till Anders Wikmans
(NE) yrkande. NEJ-röst för bifall till det egna förslaget.

Omröstning 2
JA-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE)
NEJ-röst: Peter Book (M), Magnus Hellmark (C) Bitte Myrsell (M), Elisabeth
Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP),
Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD)
JA-röster: 6
NEJ-röster: 9

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

21 (56)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Kommunstyrelsen

Ordförande finner kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-15
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 26
Bilaga, daterad 2021-11-08
__________
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Paragraf 221

Ärendenummer KS2021/758

Förändrad budget för år 2022 för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Reservation
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Jag
reserverar mig mot beslutet att kommunstyrelsen endast passivt tackar för
informationen, till förmån för mitt eget yrkande. Det är klarlagt att
kommunfullmäktiges beslutade budget för Socialnämnden år 2022 räcker till en
verksamhet som motsvarar 2020 års nivå. I tider av pandemins följdverkningar,
ökat behov av försörjningsstöd och att stävja missbruk i utbetalningarna, högre
kostnader för boendeplaceringar och ökat våld i nära relationer är det
anmärkningsvärt att en majoritet av kommunstyrelsen inte vill att Socialnämndens
underfinansiering - och de konsekvenser den kan medföra - granskas närmare.

Sammanfattning
Uppdraget att se över behov av förändrad budget för socialnämnden väcktes i
samband med att ärendet förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022
återremitterades.
Kommunledningsförvaltningen delar socialförvaltningens bedömning att det är
svårt för förvaltningen att göra en genomarbetad analys av tilldelad budget 2022 på
kort tid. Kommunledningsförvaltningen förordar att socialnämnden återkommer
med väl underbyggda analyser av behov i ordinarie budgetprocess inför budget för
2023.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att föreslå en budget för Socialnämnden som motsvarar 2022 års verksamhet.
Detta med anledning av att Socialförvaltningen konstaterat att Socialnämndens
tilldelade budgetram för 2022 är i nivå för att leverera den verksamhet som
bedrevs 2020.
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Peter Book (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt Anders Wikmans (NE) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordförande meddelar voteringsordningen: JA-röst för bifall till förvaltningens
förslag, NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.

Omröstning
JA-röst: Peter Book (M), Magnus Hellmark (C) Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman
(C), Jenny Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), Anders
Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD)
NEJ-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE)
JA-röster: 9
NEJ-röster: 6
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-08
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 27
Bilaga, daterad 2021-11-04
__________
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef vård- och omsorg
Ekonomiavdelningen
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Paragraf 222

Ärendenummer KS2021/673

Upplevelsenämndens förtydligande av taxor och
avgifter 2022 samt förslag till taxor och avgifter
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förtydligande av taxor och
avgifter samt förslag till taxor och avgifter, att gälla från 1 januari 2022.

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021 om Kommunfullmäktiges årsplan
med budget 2022 och plan för 2023–2024, investeringsbudget, skattesats samt
taxor och avgifter för 2022 (KS 2021/192) återremitterades upplevelsenämndens
taxor utifrån nedanstående yrkande.
Maria Bakas (S) yrkar i första hand på att upplevelsenämndens taxor
återremitteras för att dessa ska tydliggöras i text och siffror så att utrymmet för
tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska förtydligas så att beräkningarna inte
kan misstolkas av den enskilda individen. I andra hand yrkar Maria Bakas (S) på
en generell höjning på 1,5% av taxor och avgifter för upplevelsenämnden samt att
man återställer dokumentet så de föreningar som nu får en 120% ökning också får
en 1,5% i ökning.
Upplevelseförvaltningen har haft kontakt med förslagsställaren och i den dialogen
har det framkommit att det råder en otydlighet gällande hyra av simbanorna i 25metersbassängen på Pepparrotsbadet. I taxorna framgår att det är maximalt fyra
banor som kan hyras för alla kategorier. Detta för att säkerställa allmänhetens
tillgång till simbanor för motion och en aktiv fritid. Undantag har givits för
Simklubben Ena som efter dialog kan få tillgång till fler banor med samma taxa
som för fyra banor. För att förtydliga detta så är förvaltningens förslag att
skrivningen om max antal banor för kategori 1 tas bort.
Upplevelsenämnden har godkänt förslag till taxor och avgifter för år 2022 inklusive
det förtydligande som förvaltningen har gjort (UPN2021/13)
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Yrkanden
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16
Protokollsutdrag upplevelsenämnden 2021-09-21 § 72
Tjänsteskrivelse, upplevelseförvaltningen 2021-08-30
Bilaga Förslag taxor och avgifter Enköpings kommun 2022, 2021-05-11

__________
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Paragraf 223

Ärendenummer KS2021/738

Revidering av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering
av Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt
taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022.

Sammanfattning
Nuvarande taxa är inte uppdaterad efter den senaste lagstiftningen och på grund
av att anmälningsplikt nu gäller för fler verksamheter behöver taxan anpassas så
att tillsynsmyndigheten kan ta ut en avgift för handläggning av dessa
anmälningsärenden.
Till följd av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar har det även gjort en översyn av 38 och 45 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya reglerna innebär att
verksamheter som bedriver hygienisk behandling därmed omfattas av miljöbalken
ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta på grund av användandet av stickande eller skärande
verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för
blodsmitta.
Ändringarna i förordningen trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som
omfattas av bestämmelserna har haft fram till 1 september att anmäla sig till miljö
och byggnadsnämnden.
Nuvarande taxa i Enköpings kommun hänvisar till endast ”blodsmitta” och
innehåller inte begreppet ”annan smitta på grund av användandet av stickande
eller skärande verktyg. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ett behov av att
uppdatera taxan i enlighet med ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslag till revidering av Taxebilaga 1
Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt taxebilaga 3 Avgifter
hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021-462)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-13 § 178
Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter
Taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd
__________
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Paragraf 224

Ärendenummer KS2021/737

Livsmedelstaxa 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering
av Taxa för offentlig kontroll av livsmedel med ikraftträdande 1 januari 2022.

Sammanfattning
En kontrollmyndighets kostnader för livsmedelskontroll ska täckas av avgifter.
Utöver avgifter för den planerade kontrollen ska kommunen ta ut avgifter för de
kostnader som uppstår vid uppföljande kontroll som inte var planerad och
utredning av klagomål. För att kontrollmyndigheter ska kunna fortsätta ta ut en
avgift för registreringar, förelägganden, klagomål och annan offentlig verksamhet
behöver en ändring av kommunens livsmedelstaxa genomföras med anledning av
de senaste ändringarna i svensk lagstiftning.
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen den 25
februari 2021 ändringar i 9 svenska lagar, bland annat livsmedelslagen. Den gamla
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll upphörde att gälla och
ersattes av en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. De senaste ändringarna i svensk
lagstiftning för att harmonisera med EU-lagstiftning började att gälla 1 juni 2021
och berör material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
SKR har därefter under hösten 2021 publicerat vägledande material som
kommuner kan använda när de reviderar sina taxor. Detta underlag har använts för
revideringen av Enköpings kommun livsmedelstaxa. Ändringarna i detta förslag
omfattar inte nivån på timtaxa. Nivån på timtaxan kan komma att ändras genom
uppräknade av PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för år 2022. Det tas i så
fall i ett separat beslut av miljö- och byggnadsnämnden.
De största skillnaderna mellan den nuvarande taxan och det nya förslaget som
föreslås träda ikraft 1 januari 2022:
- Användandet av begrepp annan offentlig verksamhet i enlighet med den nya
kontrollförordningen (2021:625)
- Möjlighet till efterhandsdebitering
- Möjlighet att ta ut en avgift för befogande RASFF (Rapid Alert System för Food
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and Feed) ärenden samt inköp under dold identitet
- Möjlighet att finansiera händelsestyrd kontroll av material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel.
Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslag till revidering av Taxa för
offentlig kontroll av livsmedel med ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021461).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-13 § 177
Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
__________
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Paragraf 225

Ärendenummer KS2021/735

Översyn av styrelsens sammansättning i Enköpings
Moderbolag AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av antalet ledamöter
och ersättare för Enköpings Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder och
ENA Energi AB.
2. Kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på styrelsens sammansättning
för Enköpings Moderbolag AB till fullmäktige senast i juni 2022.

Sammanfattning
Styrelsen för Enköpings moderbolag, EMAB, består idag av sju ledamöter och sju
ersättare. EMAB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa
ägarrollen för de kommunala bolagen. EMAB ska svara för ekonomisk uppföljning
av de bolag de äger och lämna löpande information till kommunstyrelsen om
bolagens ekonomi och verksamhet.
Under hösten har ett utvecklingsarbete påbörjats i moderbolaget styrelse för att
skapa bättre förutsättningar för att kunna utöva den operativa ägarstyrningen.
Bland annat har en utbildning hållits i styrelsearbete och utvecklingsområden inom
beredning, sammanträdets utformning och ändamålsenliga styrdokument har
identifierats. Ett område som också identifierats som viktig för ett gott
styrelsearbete är styrelsens sammansättning. I de kommunala moderbolagen finns
en trend att gå mot mindre antal ledamöter och att även ha med särskild
sakkompetens inom vissa områden som kan vara till fördel i styrelsearbetet. Ett
skäl till denna trend är att tydliggöra rollerna mellan kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och moderbolag. Ägarstyrningen över bolagen utgår alltid från
kommunfullmäktige som beslutar om ägardirektiv i helägda bolag.
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som
över all annan kommunal verksamhet.
Trenden att tillföra sakkompetens inom styrelser för moderbolag drivs av att öka
styrelsens förmåga att kommunens långsiktiga mål kommer till uttryck i
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ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Sakkompetensen i fråga kan
exempelvis vara inom hållbarhetsfrågor eller energifrågor

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att under första
attsatsen tillföra AB Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB.
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg: I uppdraget ingår att utvärdera om
moderbolaget fyller någon funktion liksom om bolaget är ekonomiskt motiverat,
eller om styrningen av kommunens två bolag kan ske exempelvis av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggning klockan 14.40-14.50.

Yrkanden fortsättning
Peter Book (M) yrkar avslag på Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut och finner
att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna tilläggsyrkandet
och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Wikmans (NE)
tilläggsyrkande eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen
avslår Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 31
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-10-21
Presentation Utvecklingsområden EMAB, 2021-10-05

__________
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Paragraf 226

Ärendenummer KS2021/718

Översyn politisk organisation
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av den politiska
organisationen.
2. Arbetsgruppen består av en ledamot från varje parti i kommunfullmäktige och
kommunfullmäktiges presidium, samt ersättare till varje ledamot.
Kommunfullmäktiges ordförande är arbetsgruppens ordförande.
3. Den tillsatta arbetsgruppen får i uppdrag att genomföra en översyn av den
politiska organisationen i enlighet vägledande principer:
•

Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund.

•

Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar.

•

Översynen tar grund i aktuell forskning om politisk organisering.

•

Översynen och dess förslag ska möjliggöra tillitsbaserad styrning.

•

Strävan är att skapa en tydlig och effektiv politisk styrning. Fokus ligger på
gränssnitt/gråzoner mellan nämnders uppdrag samt reglementen och
lagrum.

•

Översynen har som utgångspunkt att Enköpings kommun är en
tillväxtkommun med målbilden att den politiska organisationen är anpassad
till ekonomisk-, grön- och social hållbarhet.

4. Kostnader som föranleds av översynen finansieras inom kommunfullmäktiges
ram.
5. Den tillsatta parlamentariska arbetsgruppen återkommer till kommunfullmäktige
med ett förslag på politisk organisation senast juni 2022.
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Sammanfattning
Sveriges regioner och kommuner har identifierat tio trender fram till 2030 som
kommuner måste förhålla sig. Exempel på dessa trender är nya livsmönster som
påverkar platsbundenhet, att välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser, en ökad
polarisering och utsatthet, att det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas,
tillitens betydelse uppmärksammas allt mer, komplexa samhällsutmaningar kräver
nya arbetssätt, samt en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.
Ovanstående trender i kombination med globala drivkrafter inom demografi,
klimatförändringar, teknikutveckling och värderingsförändringar gör att både
kommunens arbetssätt och organisering kontinuerligt behöver anpassa sig till nya
förutsättningar. Förutom kontinuerlig anpassning baserad på omvärldsanalys och
ovan beskrivna trender så har i olika forum framkommit särskilda behov för
Enköping att generellt öka kommunens förmåga att hantera komplexa
samhällsutmaningar som berör flera nämnder. Exempelvis åtgärder och strategier
som långsiktigt syftar till att minska försörjningsstöd och öka inkludering eller att få
en effektiv styrning hur kommunens bolag kan användas för att förverkliga
kommunfullmäktiges långsiktiga mål.
Inför varje mandatperiod finns möjlighet att se över den politiska organisationen.
Översynen görs i form av en parlamentarisk tillsatt beredning där
kommunledningsförvaltningen bistår utredningen med stöd.
Utredningens vägledande principer har kommunstyrelsen arbetat fram i dialog i
med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober samt i kommunstyrelsen den
26 oktober. Beredningens uppdrag föreslås vara reglerat genom att fullmäktige
fastställer utredningens vägledande principer. Förslag på vägledande principer:
1. Politisk vision och målbild för Enköpings kommun utgör grund.
2. Översynen fångar in megatrender och samhällsförändringar.
3. Översynen tar grund i aktuell forskning om politisk organisering.
4. Översynen och dess förslag ska möjliggöra tillitsbaserad styrning.
5. Strävan är att skapa en tydlig och effektiv politisk styrning. Fokus ligger på
gränssnitt/gråzoner mellan nämnders uppdrag samt reglementen och lagrum.
6. Översynen har som utgångspunkt att Enköpings kommun är en tillväxtkommun
med målbilden att den politiska organisationen är anpassad till ekonomisk-, grön
och social hållbarhet.
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Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att det i attsats två
framgår att kommunfullmäktiges ordförande är arbetsgruppens ordförande.
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut och finner
att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna tilläggsyrkandet
och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-11-12
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 32
Presentation ”Översyn nämnder”, daterad 2021-11-15
Remissvar politiska partierna

__________
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Paragraf 227

Ärendenummer KS2021/733

Tillsättning av arvodeskommitté
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. En arvodeskommitté inrättas för perioden den 1 januari 2022 till och med den 13
juni 2022.
2. Kommittén ska bestå av en ledamot från respektive parti i kommunfullmäktige,
ordförande och en vice ordförande samt ersättare. Kommunfullmäktiges
ordförande är kommitténs ordförande.
3. Kommittén ska arbeta enligt de direktiv som anges nedan.
4. Kommitténs arbete finansieras under 2022 inom kommunfullmäktiges ram.

Sammanfattning
En revidering av regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 2019–2022
genomfördes senast år 2019. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den
12 oktober 2021 framfördes från flera ledamöter att behov finns av att se över
arvodesreglerna inför den kommande mandatperioden.
Syfte med arvodeskommittén
Kommittén utgör formellt en fullmäktigeberedning och fungerar som samverkansoch beredningsorgan för kommunfullmäktige och har därför inget eget
beslutsmandat. Inför den senaste översynen togs direktiv fram och som stämdes
av med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med grund i tidigare översyn följande
direktiv.
Direktiv A.
Skapa goda förutsättningar för att vara folkvald/förtroendevald. Kommittén ska gå
igenom de nu gällande bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda i
Enköping och lämna förslag på eventuella revideringar av regelverket inför nästa
mandatperiod.
Översynen av det nuvarande regelverket bör bland annat omfatta:
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- vilka arvodesnivåer som ska finnas,
- vad som ska ingå i ett ordförandearvode,
- ta fram eventuella förenklingar och förtydligande av regelverket,
- lämna förslag som ger goda förutsättningar att vara förtroendevald.
B. Partistöd
Arvodeskommittén ska utvärdera de nu gällande reglerna för partistöd och lämna
förslag på eventuella revideringar inför nästa mandatperiod.
Kommitténs rapportering till fullmäktige
Arvodeskommittén ska lämna en slutrapport till kommunfullmäktige senast den 13
juni 2022. Kommittén avgör själv behovet av eventuella delrapporter. Strävan ska
vara att kommittén når konsensus, men om detta inte är möjligt lämnar kommittén
underlag som visar vilka olika uppfattningar som finns. Avgörandet fälls sedan i
den ordinarie politiska beslutsprocessen.
Kommitténs sammansättning
Arvodeskommittén är en fullmäktigeberedning som består av en representant från
varje parti som är representerad i kommunfullmäktige. Därutöver utser
kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande. Kommunfullmäktiges
valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta om sammansättningen.
Stöd till kommittén
Kommunledningskontoret ansvarar för att kommittén förses med stöd. Kommitténs
ordförande är sammankallande för kommitténs möten.
Ekonomi
Kommitténs ledamöter har rätt till sammanträdesarvode samt ersättning för
eventuell förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc. enligt kommunens
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Den totala kostnaden för
kommitténs arbete hänger samman med omfattning av möten. Den förutvarande
kommittén inför nuvarande mandatperiod beräknades behöva totalt 190 000
kronor, varav 90 000 kronor år 2016 och 100 000 kronor för år 2017. Denna
beräkning bedöms kunna utgöra budget även för denna kommitté.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-12
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 33 ________
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Paragraf 228

Ärendenummer KS2021/697

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att se över alternativ till medborgarförslag och
allmänhetens frågestund i arbetet med översyn av den politiska organisationen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera arbetsordningen för politisk beredning.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en arbetsordning som reglerar
fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden. Nu gällande
arbetsordning antogs den 14 april 2020, men både kommunfullmäktiges
ordförande och kommunledningsförvaltningen har sett ett behov av att revidera
den, varför ett förslag till reviderad arbetsordning nu har tagits fram.

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar att arbetsordningen ska återremitteras för politisk
beredning, samt att se över alternativ till medborgarförslag och allmänhetens
frågestund ingår i arbetet med översyn av den politiska organisationen.
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till Peter Books (M) yrkanden.
Linda Johansson (S) yrkar bifall till Peter Books (M) yrkanden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt egna förslagen och finner
att så sker.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 34
Förslag, Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2021-10-27
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28
__________
Beslutet skickas till:
Kansli- och ledningsstöd
Justerarnas signaturer
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Paragraf 229

Ärendenummer KS2021/812

Deltagande i LOFT 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Leda och Organisera Förnyelse och Transformation, LOFT, är en modell för att
utveckla ny kunskap, testa tjänster, processer och system samt att få tillgång till
omvärldsanalys och medverka i forskning i samverkan med experter på RISE och
Mälardalens högskola. Målgruppen är kommunledningar i ett begränsat antal
kommuner som med stöd av RISE vill arbeta strukturerat med förnyelse och
transformation. Skellefteå och Lidingö har tecknat avtal och samtal pågår med
ytterligare sju. Samtal om avtalstecknande pågår i samtliga 4M kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2011-11-17
Informationsfolder; LOFT – Leda och Organisera Förnyelse och Transformation
Exempel på partneravtal; Partneravtal 2021 Kommunlabbet
__________
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Paragraf 230

Ärendenummer KS2021/725

Flytt av medel för Trygghetsstrateg
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som budgeterats för arbetet med brottsoch drogsamordning flyttas från Socialnämndens budget till Kommunstyrelsens
budget.

Sammanfattning
I juni 2021 fattades ett gemensamt beslut mellan Socialförvaltningen och
Kommunledningsförvaltningen att arbetsuppgifterna kopplade till kommunens
brotts- och drogsamordnande arbete skulle flyttas över från Socialförvaltningen till
Kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen av arbetsuppgifter sammanföll med
att tjänsten blev vakant, varpå Kommunledningsförvaltningen genomfört en
rekrytering till den tjänst som till största del kommer leda och samordna arbetet
framåt, kommunens Trygghetsstrateg.
Beslutet om att flytta tjänsten skedde efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut
om budget för 2022, vilket föranleder att resurssättningen ekonomiskt ligger kvar
hos Socialförvaltningen.

Yrkanden
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Peter Book (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 28
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-18
__________
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Paragraf 231

Ärendenummer KS2021/732

Fördelning av statsbidrag för nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna revideringen av Enköpings kommuns fördelningsmodell för
nyanländas etablering och introduktion enligt följande:
Kommunstyrelsen 0 procent.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 82,5 procent.
Socialnämnden 15 procent.
Upplevelsenämnden 2,5 procent.
2. Revideringen gäller från och med 1 januari 2022.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade om en revidering av fördelning av statsbidragsmedel
för etablering och introduktion av nyanlända år 2018. När revideringen
genomfördes var det fortfarande ett relativt högt mottagande av nyanlända i
Enköping. Därför fanns det fog för kommunstyrelsen att samordna en del av
mottagandet. Den tidigare inströmningen med en flyktingvåg är över, vilket har
påverkat kommuntalet i antal flyktingar som Enköpings kommun ska ta emot.
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att föreslå det antal nyanlända som
ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Migrationsverket ska också
föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. Länstalen beräknas fram med en
fördelningsmodell som tar hänsyn till kommunernas
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet
av nyanlända, ensamkommande barn samt asylmottagandet, inklusive
självbosättningen. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen,
länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.
Kommuntalet för anvisade till Enköping var 37 nyanlända år 2021. För år 2022 har
Länsstyrelsen föreslagit mottagande av totalt 52 personer. 30 personer är anvisade
kommuntalet och 22 personer är självbosatta.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det
gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. Av nämndens
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reglemente framgår att lagrummen, lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (2016:38) samt förordningen om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar (2010:1122), ska hanteras av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Med bakgrund i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och att det är
färre antal flyktingar som kommer till Enköpings kommun via anvisning är
kommunledningsförvaltningen samlade bedömning att den del av statsbidraget
som gått till kommunstyrelsen fortsättningsvis bör hanteras av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Detta innebär att utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, snarare än kommunledningsförvaltningen,
medverkar i bland annat Länsgruppen för integration tillsammans med
representanter från länets samtliga kommuner, Region Uppsala, Migrationsverket,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 29
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-25
Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal
2022, Migrationsverket, 2021-08-10
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelning
Stabschef KLF
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Upplevelsenämnden
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Paragraf 232

Ärendenummer KS2021/751

Svar på ledamotsinitiativ, jul- och coronagåva
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet.

Sammanfattning
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S)
och Linda Johansson (S), inkom med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen den
2021-10-26. Ledamotsinitiativet föreslår:
1. Att kommunledningsförvaltningen bereder en höjning av beloppsgränsen för
julgåva 2021 till 1000 kronor för att visa en uppskattning till kommunens
medarbetare under det tuffa arbetet under covid-19.
2. Att jul-och coronagåvan ska komma samtliga av kommunens medarbetare till
del.
3. Att ledamotsinitiativet hanteras skyndsamt för att jul-och coronagåvan ska
komma medarbetarna till del i tid inför julen 2021.
Enligt bilaga har kommunledningsförvaltningen lyft nödvändiga perspektiv som
underlag för kommunstyrelsens beslut. Sammantaget innebär ett omtag av den
upphandling som skulle krävas att det finns en uppenbar risk att kommunen inte
hinner förmedla gåvor till samtliga medarbetare med ett nytt värde enligt förslaget.

Yrkanden
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-12
Ledamotsinitiativ.
__________
Beslutet skickas till:
Stabschef
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Paragraf 233

Ärendenummer KS2020/291

Avsiktsförklaring Klimatkontrakt KSO – Viable Cities
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna reviderat klimatkontraktet 2030, version 2021 med Anders Wikmans
(NE) tillägg, som en avsiktsförklaring och färdplan för Enköpings kommuns arbete
med hållbar omställning.
2. Uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att signera kontraktet i enlighet med
ansökan inklusive tillhörande bilaga.

Sammanfattning
Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och kommuner för att
snabba på utvecklingen att klara klimatomställningen. Det är ett avtal mellan nio
kommuner, fyra myndigheter och den strategiska innovationsplattformen Viable
Cities där alla parter tar på sig att samarbeta och konkret bidra till att öka takten i
klimatomställningen. Den första versionen signerades i december 2020.
Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och
den statliga nivån. Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt kommer
Klimatkontrakt 2030 att utvecklas över tid. Det ska revideras varje år, både på lokal
nivå och på den nationella nivån.
Enköpings kommun har reviderat Klimatkontrakt 2030, version 2021, för att öka
takten ytterligare. Signeringen av det reviderade klimatkontrakten kommer att ske i
december 2021.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg: Rapportering och uppföljning under
punkt 3.10 ska även ges till kommunstyrelsen. Andra stycket under punkt 3.10
handlar därmed om ”fler politiska sammanhang”.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut med
Anders Wikmans (NE) tillägg och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2021-11-09 § 30
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2021-10-22
Klimatkontrakt 2030, version 2021
__________
Beslutet skickas till:
Miljöstrateg
Stabschef
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Paragraf 234

Ärendenummer KS2021/813

Ledamotsinitiativ, Doktorns Park
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller ledamotsinitiativet.

Sammanfattning
Ledamotsinitiativ, Kenneth Hällbom (MP):
Följande Ledamotsförslag vill undertecknad att Kommunstyrelsen tar beslut om att
överföra till Plan och Exploateringsavdelningen, i syfte att använda i det vidare
Detaljplanearbetet för Dr Westerlunds gata.
Doktorns Park - en grön lunga på Väster Runt Dr Westerlunds gata kommer de
närmaste åren att byggas 8-900 nya bostäder. Bostadsområden som kommer att
bli centrumnära och därför byggas tätare än vanligtvis i våra ytterområden. Barn
och vuxna som kommer att bo i området har samma behov av grönområden, som
alla andra. I vår stadsbyggnad måste vi därför kompensera för den tätare
bebyggelsen med parker och insprängda grönområden. I detta område är främst
Åpromenaden det sammanhängande grönstråket, som redan flitigt utnyttjas av
boende i staden, dock inte lämpligt för barn att leka i p.g.a. närheten till ån. Den
befintliga lekparken Öriket är väl utnyttjad av närboende barn och förskolor,
Förskolebussarna, samt Munksundsskolans och Enöglaskolans elever.
I stadsplaneringen av området kring Dr Westerlunds gata måste därför avsättas
det enda område som är möjligt för ett sammanhängande grönområde och Park,
nämligen området mellan Mejeriet och nuv. Enöglaskolan. Enköpings parkenhet är
erkänt duktiga på att bygga spännande och upplevelserika parker. Vi vill nu ge
dem fria hinder att skapa ”Doktorns Park” i ett område som skulle kunna bli drygt
100 x 100 meter. I del av parken bör även en utvecklad lekpark anläggas.
Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling.
Vistas barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de
rör på sig mer och är friskare. För äldre och funktionshindrade är det än viktigare
med parker, grönstråk och lummiga mötesplatser för ro och spontana möten med
andra människor. Parker, botaniska trädgårdar och andra grönområden är inte
bara trevliga att vistas i. De har också en direkt effekt på hälsan. Ju mer
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grönområden i ens omedelbara närhet, desto friskare och längre liv. Forskare visar
på ett mycket tydligt samband mellan närhet till grönområden och antalet
hjärtinfarkter. Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation är att det
aktuella grönområdet bör vara minst 0,5 hektar stort (100○x○50 meter) och inte
ligga längre än 300 meter från den egna bostaden.
Låt oss inte missa den här möjligheten , när den fortfarande finns. Exploatera inte
Dr Westerlunds - området med fler hus och byggnader. Bjud medborgarna på en
riktig park istället!

Yrkanden
Peter Book (M) yrkar bifall till förslaget.
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förslaget.
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ
__________
Beslutet skickas till:
Plan och exploateringsavdelningen för hantering
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Paragraf 235

Ärendenummer KS2021/397

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
socialnämnden 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tar del av information och lägger den med godkännande till
handlingarna

Sammanfattning
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.
Aktuellt per tredje kvartal 2021
Socialnämnden har inget icke verkställt beslut rapportera enligt beslut 2021-10-25
§ 144

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-25
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2021-10-04
__________
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Ärendenummer KS2021/719

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har beslutanderätt överlåtits till
arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.
Följande beslut fattade på delegation redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde:
- Ärende KS2021/26 - Beslut ansökan Enköpings kommuns
kompetensutvecklingsfond, beslutat av HR-chef den 15 november 2021.
- Ärende KS2021/305 – Beslut om svar till förvaltningsrätten i mål nr 7156- 21,
beslutat av kommundirektören den 12 november 2021.
- Ärende KS2021/719 – Delegation av kommundirektörens beslutanderätt,
beslutat av kommundirektören den 19 oktober 2021.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

49 (56)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Kommunstyrelsen

Paragraf 237

Ärendenummer KS2021/720

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av följande anmälningsärenden:
- Protokoll Enköpings Moderbolag AB 2021-10-12
- Protokoll Enköpings Moderbolag AB 2021-10-12
- Minnesanteckning finskt samråd 2021-09-23
- Besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021–2024 + beslut och bilaga
- Skrivelse Föreningen Svenskt Landskapsskydd
__________
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Paragraf 238

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Bo Gustavsson (SKPF) avsägelse som ledamot i kommunala pensionärsrådet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att till nedanstående uppdrag välja:
Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2022:
Ledamot Jan-Eric Svedman (SKPF) efter Bo Gustavsson (SKPF)

Sammanfattning
Bo Gustavsson har framfört att han vill säga upp sin plats som ledamot i
kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16
__________
Beslutet skickas till:
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
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Paragraf 239

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Kommunstyrelsens beslut
Inga möten med externa organ att rapportera.
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Paragraf 240

Ärendenummer KS2020/595

Information om framtidens arbetsplats genom ett nytt
kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Lokalstrateg informerar om framtidens arbetsplats genom ett nytt kommunhus.
Informerar om övergripande förutsättningar så som kommunfullmäktiges
medarbetarmål, olika delprojekt och tidsplan.
__________
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Ärendenummer KS2021/693

Kommundirektör informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Tf avdelningschef för säkerhet och beredskap bjuds in med anledning av övrig
fråga och informerar om relation smittovåg och resultat i avloppsvattnet gällande
covid-19 samt att Enköpings kommun har en markant ökning av sjukdomsfall med
covid-19.
Kommundirektören informerar pågående arbetet med föreningslivet. Ett första
stormöte har hållits, nästa steg i processen är djupintervjuer, ca 16 föreningar har
anmält intresse. Syftet med intervjuerna är att inhämta synpunkter om kommunen
och utvecklingsområden som sedan kommer att resultera i en sammanställning.
En enkätundersökning kommer också att skickas ut för att fånga in
utvecklingsområden. Insatserna syftar till att grunda för ett förbättringsarbete.
Kommunstyrelsen diskuterar arbetet.

__________
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Paragraf 242

Ärendenummer KS2021/693

Kommunalråden informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Informerar om ny struktur för arbetsutskottets och kommunstyrelsens
sammanträden med start i januari.

__________
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Paragraf 243

Ärendenummer KS2021/693

Övriga frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Med andeldning av övrig fråga gällande ersättares närvaro vid sammanträden ska
förvaltningen och ordförande återkomma med ett förtydligande.
__________
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