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Paragraf 144  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 145  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 23: Kommunal skattesats för 2019, KS2018/684 

- Ärende 24: Ändring av tidplan för styrning och uppföljning - Tidpunkt för beslut om 

övergripande verksamhetsplan 2019, KS2018/703 

__________  
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2018/628 

Delårsrapport januari-augusti 2018 med prognos för 
2018 – Kommunstyrelsen 

Beslut 
Delårsrapporten för januari – augusti 2018 med prognos för 2018 för 

kommunstyrelsen fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2018 sammanställt en ekonomisk 

rapport för kommunstyrelsen per den sista augusti 2018. Politisk verksamhet visar 

ett överskott om 0,1 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre lönekostnader 

på grund av glapp vid ersättningsrekrytering. För kommunledningskontoret 

visas en positiv avvikelse mot budget om 4,0 miljoner kronor. Överskottet förklaras 

främst av lägre hyreskostnader för lokalbanken, lägre personalkostnader på grund 

av sjukskrivningar och senarelagda ersättningsrekryteringar samt 

att ansökningsmöjligheten till digitaliseringsfonden stängts i förtid. Prognosen visar 

ökade kostnader på grund av flytt till nya lokaler samt ej budgeterade kostnader. 

Av kommunens reserv till förfogande har 0,25 miljoner kronor öronmärkts till 

kompetensutvecklingsfonden. Hittills under året har 0,1 miljoner kronor av dessa 

medel nyttjats. 

Utfallet för serviceförvaltningen exkl. kontaktcenter visar lägre kostnader än 

beräknat. Det beror i huvudsak på att kostnaderna   för programvarulicenser har 

minskat genom framgångsrika upphandlingar. Totalt 3,4 miljoner kronor kommer 

att återbetalas till förvaltningarna under september vilket medför att prognosen på 

helår beräknas bli enligt budget. 

I kommunstyrelsens budget ingick ursprungligen 3,0 miljoner kronor som en reserv 

för ökade driftkostnader för kommande investeringar 2018. Av dessa har 1,8 

miljoner kronor överförts till upplevelsenämnden. 

Sedan 2012 finns medel reserverats i eget kapital för sociala investeringar. Dessa 

medel används för de underskott som uppstår när den årliga driftbudgeten inte 

räcker. Investeringsfonden ska användas för projekt som arbetar med 

förebyggande insatser och som minskar riskerna för utanförskap. Under 2013-

2017 har medel för sociala investeringsprojekt beviljats med 19,7 miljoner kronor 

och under 2018 har ett projekt beviljats med 3,0 miljoner kronor. 
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För 2018 finns 4,0 miljoner kronor i driftbudget att användas för årets kostnader i 

de olika projekten. Projekten löper över flera år och kostnader uppstår inte jämnt 

fördelade över åren. Prognosen i nuläget visar ett underskott om 3,2 miljoner 

kronor. 

Förvaltningschef Isabell L Eklund redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten för januari – augusti 2018 med prognos för 2018 för 

kommunstyrelsen fastställs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten för januari – augusti 2018 med prognos för 2018 för 

kommunstyrelsen fastställs. 

__________  
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Paragraf 147 Ärendenummer KS2018/636 

Delårsrapport januari-augusti 2018 med prognos för 
2018 – Enköpings kommun 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen för egen del 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2018 sammanställt delårsrapport för 

Enköpings kommun per den sista augusti 2018. Årets budgeterade resultat är ett 

överskott med 49,1 miljoner kronor. Prognosen efter augusti månads utfall visar på 

ett överskott med 15,4 miljoner kronor vilket är 33,4 miljoner kronor lägre än 

budgeterat. 

Efter att den prognos för kommunens resultat som redovisades efter mars månad 

visade ett stor underskott togs ett besparingsförslag fram. Kommunfullmäktige 

beslutade den 17 september 2018 om ett besparingskrav för nämnderna och 

prognosen i augusti visar god överensstämmelse med det besparingskravet. 

Nämndernas prognos är 48,5 miljoner kronor bättre än aprils prognos. 

Nämndernas totala prognos är minus 36,6 miljoner kronor. De nämnder som har 

lämnat en större negativ prognos är skolnämnden och tekniska nämnden. Vård- 

och omsorgsnämnden har en positiv prognos på 5,0 miljoner kronor. 

Med denna prognos uppnås det lagstadgade balanskravet för 2018. Dock uppnås 

inte det finansiella målet att resultatet ska vara lägst 2 procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning under en konjunkturcykel. 

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 2018. 

Inför denna slutredovisning har nämnderna i delårsrapporten bedömt om de 
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strategiska målen och uppdragen är uppnådda, enligt plan, lite efter plan eller 

mycket efter plan. 

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun anmäls och läggs till handlingarna.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 för Enköpings 

kommun fastställs. 

__________  
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Paragraf 148 Ärendenummer KS2018/418 

Finansiell rapport 2018 

Beslut 
Finansiell rapport per 2018-08-31 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att finanspolicyn föreskriver att 

ekonomiavdelningen, tertialvis, ska lämna en rapport gällande den finansiella 

utvecklingen för kommunkoncernen till kommunstyrelsen. 

Kommunkoncernens låneportfölj har ökat med 39 miljoner kronor under de första 

åtta månaderna. Ökningen står AB Enköpings hyresbostäder för och avser 

pågående investeringar ibland annat Romberga och Bacho. 

Arbetet med koncernens låneportfölj utgår ifrån gällande finanspolicy. De 

parametrar som främst arbetas med är att bibehålla låneportföljens duration vad 

gäller kapital- och räntebindning. Per sista augusti 2018 var kommunkoncernens 

kapitalbindning 2,40 år (3,03 år per årsskiftet) och räntebindningen 2,40 år (2,55 

år). Målsättningen är att hitta jämnvikt och löptider mellan dessa parametrar utan 

att räntekostnaderna ökar dramatiskt. Den genomsnittliga snitträntan har under 

året minskat med 0,10 procent sedan årsskiftet. Däremot har den totala 

räntekostnaden ökat som en följd av större total låneskuld. Marknadsräntorna 

ligger på fortsatt låga nivåer, även om de så sakteliga börjar krypa uppåt, vilket 

skapar möjligheter för kommunkoncernen att säkra upp lån till attraktiva 

räntenivåer. 

Kommunkoncernen följer antagen finanspolicy. 

Finans- och bolagsstrateg Per Augustsson redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Finansiell rapport per 2018-08-31 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 



 Protokoll  11 (41)

Sammanträdesdatum  

2018-10-23  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Finansiell rapport per 2018-08-31 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 149 Ärendenummer KS2018/593 

Revidering av tidplan för styrning och uppföljning 2018 

Beslut 
1. Nämndplaner för 2019 ska vara fastställda av nämnd och inlämnade till 

kommunledningskontoret senast den 28 februari 2019. 

2. Nämndplanerna behandlas av kommunfullmäktige i april 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att tidplan för styrning och uppföljning 2018 har 

beslutats av kommunstyrelsen den 20 september 2017, KS2017/514. I denna 

tidplan finns gällande datum för planering och uppföljning av de huvudsakliga 

styrprocesserna i kommunen. Nämnplaner för 2019 är ett av dessa delavsnitt i 

tidplanen. I beslutad tidplan anges 31 december 2018 som det datum när 

nämndplaner ska vara fastställa av nämnd och inlämnade till 

kommunledningskontoret. 

Under valåret 2018 kommer kommunfullmäktige att besluta om den Övergripande 

verksamhetsplanen för 2019 den 19 november på grund av att det är valår. För att 

ge mer tid för tillträdande nämnder att ta fram nämndplaner föreslås att datum för 

fastställande flyttas fram till den 28 februari. 

Därefter behandlas nämndplanerna i ärendeprocessen för kommunfullmäktiges 

sammanträde i april 2019. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

1. Nämndplaner för 2019 ska vara fastställda av nämnd och inlämnade till 

kommunledningskontoret senast den 28 februari 2019.  

2. Nämndplanerna behandlas av kommunfullmäktige i april 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Nämndplaner för 2019 ska vara fastställda av nämnd och inlämnade till 

kommunledningskontoret senast den 28 februari 2019. 
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2. Nämndplanerna behandlas av kommunfullmäktige i april 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder, för åtgärd  
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Paragraf 150 Ärendenummer KS2018/261 

Val av revisor i stiftelser med anknuten förvaltning 

Beslut 
Helene Westberg, Öhrlings PrcicewaterhouseCoopers (PwC) utses till revisor för 

stiftelser med anknuten förvaltning i Enköpings kommun för tiden 1 maj 2018 till 30 

april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommun har upphandlat 

revisionstjänster. Upphandlingen resulterade i ett ramavtal mellan Enköpings 

kommun och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB under period från 2018-05-01 

till 2022-04-30. Enligt avtalet utsågs Peter Alm till huvudansvarig för stiftelsernas 

finansiella revision och samverkan. 

Enligt tilläggsavtalet till avtal Revisionstjänster (KS2017/401) byts huvudansvarig 

Peter Alm till Helene Westberg med hänvisning till punkt 3.18 i huvudavtalet om 

ändringar och tillägg i avtalet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Helene Westberg, Öhrlings PrcicewaterhouseCoopers (PwC) utses till revisor för 

stiftelser med anknuten förvaltning i Enköpings kommun för tiden 1 maj 2018 till 30 

april 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Helene Westberg, Öhrlings PrcicewaterhouseCoopers (PwC) utses till revisor för 

stiftelser med anknuten förvaltning i Enköpings kommun för tiden 1 maj 2018 till 30 

april 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Helene Westberg, PWC, för kännedom  
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Paragraf 151 Ärendenummer KS2018/458 

Ändrat organisatoriskt ansvar för skolornas 
idrottshallar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. Förändringen av budgetramar och 

ansvarsfördelning mellan skolnämnden och upplevelsenämnden hanteras i den 

övergripande verksamhetsplanen med budget 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt regelverket för den kommunala 

redovisningen ska kostnaderna för skolornas idrottshallar redovisas som 

fritidsverksamhet under den tid de utnyttjas för annat än skolverksamhet. 

Kostnaderna för idrottshallar på kvällar, helger och lov ska inte ingå i 

kommunernas självkostnad för skolverksamhet. När budgetansvaret ligger kvar på 

skolnämnden är risken stor att kostnaderna för idrottshallar fortsätter att redovisas 

som skolverksamhet dygnet runt. Det innebär att kommunens självkostnad för 

skolverksamhet blir för hög, något som bland annat påverkar ersättningen till 

fristående skolor och dessutom stör olika typer av kostnadsjämförelser mellan 

kommuner. 

Det är upplevelsenämnden som har ansvaret för kommunens idrottsanläggningar 

och också de dagliga kontakterna i frågor som berör föreningslivet. Eftersom 

Upplevelsenämnden har den löpande kontakten med föreningslivet bland annat 

vad gäller föreningarnas verksamhet, föreningsbidrag, uthyrning av 

idrottsanläggningar och dessutom äger kunskapen om föreningarnas behov är det 

naturligt att nämnden även övertar ansvaret för skolornas idrottshallar under 

kvällar, helger och lov, det vill säga den tid som de utnyttjas av föreningslivet. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret föreslår att det organisatoriska ansvaret för skolans 

idrottshallar flyttas från skolnämnden till upplevelsenämnden. Detta säkerställer att 

kostnaden för skolornas idrottshallar redovisas som fritidsverksamhet under den tid 

de utnyttjas för annat än skolverksamhet.  Fördelarna är flera utöver de rent 

ekonomiska, det ger även möjlighet för skola att mer fokusera på den pedagogiska 

verksamheten 

 Kommunens självkostnad för skollokaler blir rättvisande 
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 Kostnadsjämförelse mellan kommuner blir korrekt 

 Kommunens idrottshallar utnyttjas på ett mer optimalt sätt 

 Ökad förutsättning för skola att fokusera på kärnverksamhet istället för 

lokaler 

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. Förändringen av budgetramar och 

ansvarsfördelning mellan skolnämnden och upplevelsenämnden hanteras i den 

övergripande verksamhetsplanen med budget 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. Förändringen av budgetramar och 

ansvarsfördelning mellan skolnämnden och upplevelsenämnden hanteras i den 

övergripande verksamhetsplanen med budget 2019. 

Yrkanden 
Sven Jansson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till 

kommunledningskontorets förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolnämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Teknisk nämnd, för kännedom  



 Protokoll  17 (41)

Sammanträdesdatum  

2018-10-23  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 152 Ärendenummer KS2018/708 

Information om Europan 15 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Näringslivschef Cissi Lööv och stadsarkitekt Domagoj Lovas informerar om 

arkitekttävlingen Europan 15 och Enköpings kommuns anmälan av Myran-området 

till tävlingen. 

__________  
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Paragraf 153 Ärendenummer KS2018/627 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att varje år antar nämnden en intern kontrollplan för 

att säkerställa att nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern 

kontroll. Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för 

egen nämnd den 24 april 2018, paragraf 96. 

En uppföljning av de kontrollmoment som är specifika för kommunstyrelsen 

redovisas här. Ej åtgärdade kontrollmoment från 2017 är också med i denna 

uppföljning. 

Magnus Åsman, tf kansli- och stabschef redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen. 

__________  
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Paragraf 154 Ärendenummer KS2018/339 

Konsekvensanalys av sammanslagning av skol- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till skolnämnden och 

utbildningsnämnden för åtgärd. Ansvarig nämnd ska återrapportera vidtagna och 

planerade åtgärder till kommunstyrelsen på sammanträdet den 26 mars 2019. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att för sin del återkomma till kommunstyrelsen 

med rapport om vidtagna åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 

mars 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet den 2 oktober 

2018. Av skrivelsen framgår att den 1 september 2015, paragraf 135 beslöt 

kommunstyrelsen 

1. Skol- och utbildningsförvaltningen slås samman till en gemensam förvaltning, 

Utbildningsförvaltningen, från och med den 1 januari 2016. Förvaltningschefen för 

den nya förvaltningen får i uppdrag att forma detaljorganisationen under hösten. 

2. Kommundirektören fortsätter utreda var och hur arbetet med 

arbetsmarknadsfrågor och integration ska organiseras. 

3. En konsekvensanalys av sammanslagningen ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret överlämnar med bifogad rapport konsekvensanalysen till 

kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontorets bedömning 

I skrivelser inför beslut om sammanslagningen beskrivs syftet vara att skapa en röd 

tråd i skolorganisationen där fokus är att alla barn och ungdomar i Enköpings 

kommun ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. 

Utifrån denna beskrivning gjordes i juni 2015 en SWOT-analys av dåvarande 

verksamhetschefer och förvaltningschefer på skol- och utbildningsförvaltningen för 

att bedöma hot och möjligheter avseende omorganisationen. 
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Kommunledningskontoret har använt SWOT-analysen som en utgångspunkt och 

bedömt att detta är tillräckligt för att uppfylla kommunstyrelsens beslut om 

konsekvensanalys. Begränsningen innebär att delar som är naturliga att ha med i 

en fullständig organisationsgenomlysning inte har undersökts. Förvaltningen har 

exempelvis sedan sammanslagningen utvecklat ett resultatuppföljningssystem som 

ger skolledning värdefull information för att göra förbättringar utifrån elevers behov 

och prestation, detta är inte utvärderat. Vidare har det inte heller skett någon 

analys huruvida organisationsförändringen lett till effektiviseringar eller om 

kompetensförsörjningen fungerar bättre eller sämre efter sammanslagningen. 

Kommunledningskontoret kan alltså utifrån denna rapport inte dra några slutsatser 

om det. Kommunledningskontoret konstaterar att utredningen lyfter fram slutsatser 

som säger att i SWOT-analysen redovisade möjligheter har realiserats i liten 

utsträckning och att befarade hot har förvekligats i tämligen hög grad. Dessa 

konstateranden behöver tas i beaktande i ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Magnus Åsman, tf kansli- och stabschef, redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till skolnämnden och 

utbildningsnämnden för åtgärd. Ansvarig nämnd ska återrapportera vidtagna och 

planerade åtgärder till kommunstyrelsen på sammanträdet den 26 mars 2019. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att för sin del återkomma till kommunstyrelsen 

med rapport om vidtagna åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 

mars 2019.  

__________ 
 
Kopia till: 
Skolnämnden, för åtgärd 
Utbildningsnämnden, för åtgärd 
Kommundirektören, för åtgärd  
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Paragraf 155 Ärendenummer KS2018/607 

Bildande av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Skolnämnden och utbildningsnämnden upphör efter 31 december 2018. 

2. Skolnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden övertas av 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som inrättas den 1 januari 2019. 

3. Reglementet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden daterat den 2 

oktober 2018 antas.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslöt den 16 maj 2016, 

paragraf 100, att ge direktiv till och inrätta en demokratikommitté. Ett av direktiven 

till kommittén var ”Politisk organisation – utvärdering och förslag på förändringar. 

Kommittén överlämnade den 11 juni 2018 sin slutrapport till kommunfullmäktige. I 

rapporten föreslogs att skolnämnden och utbildningsnämnden slås ihop för att 

uppnå målet en nämnd en förvaltning. Med anledning av demokratikommitténs 

rapport beslöt kommunfullmäktige den 11 juni 2018, paragraf 141, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda en sammanslagning av skol- och 

utbildningsnämnd. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Vid en hopslagning behöver ställning tas till hur arkivbildning sker. Antingen 

avslutas båda nämnderna och en ny bildas eller går den ena nämnden upp i den 

andra. En mängd administrativa system berörs vid en sammanslagning och måste 

anpassas. Exempelvis påverkas både lönesystem och diarium om det blir ny 

anställande myndighet och ny arkivbildare. Oavsett på vilket sätt utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden bildas påverkas inte mängden arbete nämnvärt för 

anpassning av systemen. Alternativen har samråtts med kommunarkivarie och 

kommunledningskontoret föreslår att båda nämnderna avslutas och att en ny 

nämnd inrättas: utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Under 2018 beräknas kostnaden för utbildningsnämnden till 600 000 kronor och 

skolnämnden till 800 000 kronor. Större delen av denna kostnad är arvoden. En 
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sammanslagning minskar antalet ledamöter och sammanträden och kostnaden för 

arvoden beräknas minska med cirka 350 000 kronor. Beräkningen är osäker då 

sammanträdesarvodena för mandatperioden 2019-2022 inte är beslutade. Antalet 

sammanträden som varar längre än fyra timmar antas öka och i 

arvodeskommitténs förslag på regler för arvoden och partistöd under 

mandatperioden 2019-2022 föreslås en höjning av ersättningen för sammanträden 

som överstiger fyra timmar.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

1. Skolnämnden och utbildningsnämnden upphör efter 31 december 2018. 

2. Skolnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden övertas av 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som inrättas den 1 januari 2019. 

3. Reglementet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden daterat den 2 

oktober 2018 antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Skolnämnden och utbildningsnämnden upphör efter 31 december 2018. 

2. Skolnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområden övertas av 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som inrättas den 1 januari 2019. 

3. Reglementet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden daterat den 2 

oktober 2018 antas.  

Yrkanden 
Sven Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

__________  
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Paragraf 156 Ärendenummer KS2016/455 

Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 
för mandatperioden 2019-2022 

Beslut 
Ärendet återremitteras för komplettering och förtydligande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 16 maj 2016 paragraf 101 att inrätta en 

arvodeskommitté samt direktiv till kommittén. I augusti 2017 lämnade kommittén en 

rapport till kommunfullmäktige. Av rapporten framgår följande: Utgångspunkterna 

för kommitténs arbete har varit att se över de nuvarande ersättningsnivåerna så 

kommunens förtroendevalda får en rimlig ersättning för det arbete som utförs. 

Vidare har kommittén arbetat för att förtydliga arvodesreglerna så att de på ett 

enkelt sätt kan tillämpas på ett likformigt sätt inom kommunens olika delar. 

Förenklingar i administrationen av ersättningarna har också varit en aspekt som 

vägts in i arbetet. Den största enskilda förändringen i förslaget är ökade arvoden till 

kommunens förtroendevalda revisorer med tanke på den viktiga och ökade roll 

kommunrevisionen har fått. Exempel på förenklingar i förslaget är att 

sammanträdesersättningen ändras till halv- respektive heldagsersättning och att 

maxbeloppet per dag är ett heldagsarvode samt att milersättning bara ska utgå 

med det av Skatteverket fastställda beloppet för skattefri bilersättning. 

Kommunstyrelsen har därefter sänt förslaget på remiss till kommunens samtliga 

nämnder. Samtliga nämnder har svarat på remissen. Enbart valnämnden har 

lämnat förslag på ändring, övriga nämnder har ställt sig positiva till förslaget i dess 

helhet. 

Kommunstyrelsen beslöt den 24 april 2018 att ärendet återremitteras till 

kommunledningskontoret för att i förslaget besvara de frågeställningar som väckts 

under kommunstyrelsens behandling och överväga om de ska arbetas in i 

förslaget. De frågor som väcktes var ändringarna i reseersättning, skillnaderna 

mellan vigsel- och begravningsförrättare, ändringarna i socialnämndens 

jourarvode, samt vissa formuleringar i reglerna för partistöd samt revisorernas 

arvoden. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Enligt kommunledningskontoret är det ett väl genomarbetat förslag som lämnats av 

kommittén. De nya reglerna kan underlätta för så väl de förtroendevalda som de 
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tjänstemän som arbetar med frågor kring arvoden. Kommunledningskontoret har 

sett behov av vissa justeringar, så väl innehållsmässigt som språkligt. 

Kommunledningskontoret har reviderat ursprungligt skrivelse från 

arvodeskommittén med dessa föreslagna ändringar. Det reviderade förslaget 

behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 april 2018. Vid 

sammanträdet väcktes ett antal frågor som kommunledningskontoret har 

beaktat  enligt följande. 

Alla föreslagna ändringar i förslaget från kommunledningskontoret jämfört med 

arvodeskommitténs slutrapport är markerade i grönt. 

Ersättningen för revisorerna föreslås sänkas från 6 procent till 5 procent. 

Ledamöterna får då inte mer än vice ordförande vilket var fallet i förslaget från 

arvodeskommittén. 

I det av kommunledningskontoret reviderade förslag som återemitterades ersätts 

begravningsförrättare med 1,25 procent av basarvodet per begravning. Denna 

revidering kvarstår.  

Kommunledningskontoret avser att återkomma med förslag på taxa för de som inte 

är kommunmedlemmar och anlitar vigselförrättare som ersätts av Enköpings 

kommun. 

Förslaget för partistöd lämnas oförändrat jämfört med det återremitterade 

förslaget.  

Förslaget om reseersättning lämnas oförändrat. Ersättning föreslås betalas ut per 

kilometer med av Skatteverket fastställt belopp för skattefri bilersättning (för 

närvarande 18:50 kronor/mil). 

Ändringarna i förslaget beräknas öka kostnaden för partistöd och arvoden med 

sammanlagt ca 1 miljon kronor per år. Av denna ökning utgör partistödet 330 000 

kronor. 

Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige 

beslutar att anta Arvodeskommitténs förslag om Regler för arvoden och partistöd i 

Enköpings kommun, med de justeringar som kommunledningskontoret föreslagit i 

dokumentet daterat 2018-08-06. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och partistöd i Enköpings 

kommun avseende mandatperioden 2019-2022, daterad 2018-08-06. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med ett reviderat 

förslag från ordföranden daterat den 15 oktober 2018. 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering och 

förtydligande. 

__________  
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Paragraf 157 Ärendenummer KS2018/670 

Information om omorganisation för 
kommunledningskontoret och serviceförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Isabell L Eklund informerar om den pågående 

organisationsöversynen för kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. 

__________  
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Paragraf 158 Ärendenummer KS2018/60 

Information om kommunhusfrågan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalstrateg Charlotte Bergdahl redogör för det pågående arbetet med 

kommunhusfrågan. 

__________  
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Paragraf 159 Ärendenummer KS2018/255 

Svar på medborgarförslag till Centrumpusslet 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 september 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att förslagsställaren vill 

lämna ett bidrag till Centrumpusslet. Beträffande Kyrkbacken föreslås att 

nuvarande kulturskolan byggs om till museum med möjlighet att visa mer av 

magasinerade samlingar, museet bör utvidgas och även omfatta interaktiva delar. 

Eventuellt kan även J P Johanssons-museet inrymmas. Tingshuset kan även 

fortsättningsvis användas för utställningar, scenen bör bibehållas. På 

stadshotellstomten bör ett kommersiellt centrum innehållande butiker, restauranger 

och möjligen kontor, byggas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Centrumpusslet har varit en process som pågått under första halvåret 2018. 

Processen har varit en växelvis samverkan mellan de politiska partierna och 

förvaltningsorganisationen. Syftet med centrumpusslet har varit att skapa ett 

ramverk för de olika pusselbitarnas fortsatta hantering inom kommunen. 

Förvaltningsorganisationen överlämnade en slutrapport till kommunstyrelsen plan-, 

mark– och exploateringsutskott (PLEX) i samband med deras sammanträde den 

30 maj 2018.  PLEX-utskottet beslutade vid sammanträdet att överlämna de olika 

pusselbitarna till olika delar av den kommunala organisationen för fortsatt 

hantering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 27 september 2018 

paragraf 82 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
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Paragraf 160 Ärendenummer KS2016/675 

Svar på medborgarförslag - Inrätta ett trygghets- och 
folkhälsoråd 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att inrätta ett trygghets- 

och folkhälsoråd inkom i november 2016. Förslagsställaren föreslår att ett 

rådgivande råd skapas för strategiska folkhälsofrågor. I rådet ska följande befintliga 

råd ingå: Kommunala finska samrådet, Kommunala handikapprådet och 

Kommunala pensionärsrådet. Rådet ska även ta upp invandrar- och 

migrationsfrågor för att påskynda inkludering. Förslagsställaren föreslår ett antal 

uppdrag som trygghets- och folkhälsorådet skulle kunna arbeta med, bland annat 

en folkhälsopolitisk strategi samt brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

åtgärder. 

Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för behandling och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Medborgarförslaget sändes på remiss december 2017 till kommunens 

råd: Kommunens handikappråd, Kommunala natur- och friluftsrådet, 

Kommunala   pensionärsrådet och Kommunala finska samrådet. Samtliga råd 

avslår förslaget. 

Handikapprådet, KHR, anser att flera av förslagets nämnda effekter är positiva, 

men att frågorna hanteras inom de råd som finns. KHR nämner även 

förvaltningarnas   ansvar för uppgifter som inte ryms inom råden. 

Kommunala natur- och friluftsrådet, KFR, och Kommunala pensionärsrådet, KPR, 

anser att tanken med ett övergripande råd kan vara god, men att det i dag finns råd 

och förvaltningar som tar hand om de frågor förslagsställaren nämner. KFR och 

KPR   bedömer att de områden som skulle inrymmas i ett Trygghets- och 

folkhälsoråd är alltför många och breda att hantera i ett och samma råd. De råd 

som finns i dag är specialiserade på sina områden och bäst lämpade att 

hantera förslagets frågor. 
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Kommunala finska samrådet, KFS, anser att de fördelar som finns med att inrätta 

ett nytt råd faller på grund av att det redan finns en rad råd som hanterar frågorna 

som nämns i medborgarförslaget. KFS menar att det finns en risk att några av 

de grupper råden representerar inte får samma utrymme i ett gemensamt råd. 

KFS nämner även det brottsförebyggande rådet ”Tryggare Enköping” och att 

det   finns en anställd integrationsstrateg i kommunen. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Förslagsställaren menar att ett trygghets- och folkhälsoråd skulle kunna ha 

uppdraget att arbeta med brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder där 

alkohol- och drogförebyggande arbete ingår. Kommunen har sedan ett par år 

tillbaka ett brottsförebyggande råd, ”Tryggare Enköping”, som arbetar med just 

dessa frågor. Ett lokalt handlingsprogram för alkohol, narkotika, droger och tobak 

(ANDT) har tagits fram av kommunens brotts- och drogsamordnare. 

Kommunen har sedan den september 2017 en integrationsstrateg som ansvarar 

för det strategiska arbetet med inkludering. Sedan snart tre år tillbaka finns även 

en äldreombudsman som bevakar äldres intressen på en strategisk nivå. 

Kommunledningskontoret instämmer i de kommunala rådens bedömning att 

dagens olika kommunala råd inte bör sammanföras till ett gemensamt. Social 

hållbarhet är ett omfattande område som berör många olika grupper i vår kommun. 

Det finns en risk att några av dessa grupper inte får samma utrymme som övriga i 

ett gemensamt råd. Konsekvensen blir att deras perspektiv inte tas tillvara och att 

rådet på så sätt inte är representativt för de grupper som ingår. Ett samarbete över 

rådsgränserna vid speciella tillfällen kan däremot gynna helhetsperspektiv på 

social hållbarhet samt skapa erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 oktober 2018 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avslås. 

__________ 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 161 Ärendenummer KS2018/101 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beslut 
Kommunledningskontorets redovisning av delegeringsbeslut daterad den 23 

oktober 2018 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 delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 

Personalärenden 

- Kommunledningskontorets förteckningar över delegeringsbeslut i 

personalärenden under september 2018 

- Serviceförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i personalärenden 

under perioden september 2018  

Svar på remiss 

- Svar på remiss – Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - Ett 

ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, 

daterad 2018-10-15, KS2018/378 

- Svar på remiss – Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

avfallsplan, daterad 2018-10-18, KS2018/596 

Beslut att bevilja ansökningar ur kompetensutvecklingsfonden 

- Beslut nummer 19-22 

Beslut att avstå yttrande över remiss 

- Remiss av betänkande Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka 

nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet 
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av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34), beslut daterat den 28 september 

2018, KS2018/269 

- Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn 

(SOU 2018:48), beslut daterat 23 oktober 2018, KS2018/675 

__________  
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Paragraf 162  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga anmälningsärenden finns. 

__________  
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Paragraf 163 Ärendenummer KS2018/684 

Kommunal skattesats för 2019 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Skattesatsen för 2019 fastställs till 21:34 per skattekrona 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2018 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige kommer att fastställa budget 

för 2019 tidigast under november månad vilket innebär att beslut om skattesats 

för 2019 måste tas i ett särskilt beslut.   

Kommunallagen, 11 kap. 8 §, föreskriver att ”Förslag till budget ska upprättas av 

styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas 

verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium  senast vid samma tidpunkt. 

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 

månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 

den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära 

inkomstskatten under det följande året.”   

Budget ska enligt kommunallagen fastställas före december månads utgång och 

fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare. 

Skattesatsen för 2018 är 21:34 per skattekrona. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 

Skattesatsen för 2019 fastställs till 21:34 per skattekrona 

__________  
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Paragraf 164 Ärendenummer KS2018/703 

Ändring av tidplan för styrning och uppföljning - 
Tidpunkt för beslut om övergripande verksamhetsplan 
2019 

Beslut 
Tidplan för styrning och uppföljning 2018 ändras till att kommunfullmäktige 

fastställer Övergripande verksamhetsplan med budget 2019 den 3 december 2018 

istället för den 19 november 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 22 oktober inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Av skrivelsen framgår att tidplan för styrning och uppföljning 2018 har beslutats av 

kommunstyrelsen den 20 september 2017, KS2017/514. I denna tidplan finns 

gällande datum för planering och uppföljning av de huvudsakliga styrprocesserna i 

kommunen. Datum för fastställande av Övergripande verksamhetsplan med 

budget 2019 är i tidplanen 19 november 2018. 

Kommunallagen, 11 kapitlet 8 paragrafen, föreskriver att ”Förslag till budget ska 

upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för 

revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid 

samma tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i 

november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå 

skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.” 

Till detta tillkommer 11 kapitlet 11 paragrafen som föreskriver att ”Om budgeten på 

grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska 

fullmäktige ändå fastställa skattesatsen […] inom denna tid. Budgeten ska därefter 

fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan 

skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.” 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 den 19 november 2018. I 

ärende KS2018/684, som behandlas av kommunstyrelsen den 23 oktober 2018, 

föreslås skattesatsen för 2019 vara oförändrad, 21:34 per skattekrona. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Valresultatet har medfört en ny politisk ledning för nästa mandatperiod. Arbetet 

med att forma den har medfört att tidplanen med 19 november som datum för 
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fastställande av Övergripande verksamhetsplan inte håller. Kommunfullmäktige 

kan enligt kommunallagen fastställa budgeten i december, vilket därmed kan ske 

på fullmäktiges ordinarie sammanträde den 3 december. 

Skattesatsen ska däremot fastställas senast i november, vilket sker den 19 

november 2018. Kommunfullmäktige kan den 3 december fastställa en annan 

skattesats. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Tidplan för styrning och uppföljning 2018 ändras till att kommunfullmäktige 

fastställer Övergripande verksamhetsplan med budget 2019 den 3 december 2018 

istället för den 19 november 2018. 

__________  
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Paragraf 165 Ärendenummer KS2014/450 

Valärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga valärenden har inkommit. 

__________  
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Paragraf 166  

Möten med externa organ 

Beskrivning av ärendet 
Inga möten finns att rapportera. 

__________  
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Paragraf 167 Ärendenummer KS2018/116 

Svar på motion - Ambitionsväxling för att bygga bort 
bostadskrisen i Enköping 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1.Första och andra yrkandet i motionen anses besvarade då varianter av Örebro- 

och Knivstamodellen redan idag genomförs utifrån kommunens förutsättningar. 

2.Det tredje och fjärde yrkandet avslås då det i dagsläget inte anses genomförbart 

eller aktuellt för kommunen i dagsläget. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 september 2018 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Vänsterpartiet 

konstaterar i en motion att det råder bostadsbrist i kommunen. Särskilt svårt är det 

för unga att få tag på en bostad, vilket resulterar att de blir kvar som 

hemmaboende. Brister på bostäder med låg hyra är särskilt stor och nyproduktion 

har en hyra som begränsar gruppen att flytta. I den bostadsmarknadsenkät som 

fylls i årligen förutspås att en obalans inom bostadsmarknaden kommer fortgå 

under år framöver.  

Vänsterpartiet anser att kommunen genom att ta nya tag kring projektering, 

planering och byggandet skulle kunna komma över problem med renovering och 

nybyggnation.  

I motionen föreslås att:  

 Enköping kommun utreder hur Örebromodellen, eller en variant av 

Örebromodellen, kan införas i Enköping.  

 Enköping kommun utreder hur Knivstamodellen, eller en variant av 

Knivstamodellen, kan införas i Enköping.  

 Enköping kommun tar fram ett förslag till bostadsgaranti och inför det 

senast sommaren 2019.  

 Enköping kommun genomför studiebesök för politiker och tjänstemän, 

samt utreder möjligheten att uppföra Snabba hus i Enköping för ungdomar. 



 Protokoll  41 (41)

Sammanträdesdatum  

2018-10-23  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Motionen har hanterats inom den förvaltningsövergripande bostadsstrategiska 

gruppen. Gruppen består av verksamhetschefer från plan- och 

exploateringsavdelningen, socialförvaltningen, vård och omsorg, 

kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen, byggavdelningen samt AB 

Enköpings Hyresbostäder.  

Bedömningen är att kommunen redan arbetar med varianter av några av 

motionens yrkanden samtidigt som andra inte anses genomförbara eller aktuella i 

dagsläget.  

Under 2018 finns ett riktat uppdrag om att utvärdera bostadsbyggandet och föreslå 

en strategi för lägre boendekostnader vid nybyggnation i det ordinarie 

bostadsbeståndet. Uppdraget anses hänga ihop med den här motionen, men det 

sagt är frågan om bostäder till alla prioriterad i kommunen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Första och andra yrkandet i motionen anses besvarade då varianter av Örebro- 

och Knivstamodellen redan idag genomförs utifrån kommunens förutsättningar. 

2. Det tredje och fjärde yrkandet avslås då det i dagsläget inte anses genomförbart 

eller aktuellt för kommunen i dagsläget. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har berett ärendet den 27 

september 2018 paragraf 81 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 

kommunfullmäktige 

1.Första och andra yrkandet i motionen anses besvarade då varianter av Örebro- 

och Knivstamodellen redan idag genomförs utifrån kommunens förutsättningar. 

2.Det tredje och fjärde yrkandet avslås då det i dagsläget inte anses genomförbart 

eller aktuellt för kommunen i dagsläget. 

__________ 


