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Paragraf 27

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 28

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
16b: Ledamotsinitiativ - Vad händer (inte) på Korsängen - ny budgetprincip för
investeringar?

__________
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Paragraf 29

Ärendenummer KS2020/332

Beslut om antagande av detaljplan för Centrum 12:9,
Sandgatan 32
Beslut
1. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.
2. Detaljplanen antas

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att syftet med planen är att
bevara områdets kulturmiljövärden samt möjliggöra bostäder i befintliga uthus på
gården. De byggnader som fastighetsägaren har behov av att få ändrad
markanvändning för får enligt gällande stadsplan endast användas som uthus eller
carport. En planändring krävs därför för att möjliggöra bostäder där. Omvandlingen
av uthusen skulle vara en del i den pågående upprustningen och bevarandet av
hela fastigheten Centrum 12:9. En lämplig funktion för byggnaderna är en
förutsättning för att långsiktigt bevarande, vilket i sin tur är av värde för stadsbilden.
Planprocessen har bedrivits med standardförfarande. Samråd har genomförts 18
september-9 oktober 2020 och granskning 4-17 december 2020. Inkomna
synpunkter under samråd och granskning finns redovisade och bemötta i
samrådsredogörelse respektive utlåtande. Inför antagandet av detaljplanen finns
inga kvarstående synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.
2. Detaljplanen antas
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
1. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.
2. Detaljplanen antas

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man har hört debatten är redo att gå till
beslut. Kommunstyrelsen bekräftar detta.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning till utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med det.
__________
Kopia till:
Sökande
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Paragraf 30

Ärendenummer KS2020/869

Svar på samråd vägplan Rv 55 ÖrsundsbroKvarnbolund
Beslut
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Trafikverket genomför ett
samråd för ombyggnationen av riksväg 55 mellan Örsundsbro och Kvarnbolund.
Sträckan utgöt en viktig regional förbindelse med omfattande arbetspendling. De
brister som haridentifierats är otillfredsställande trafiksäkerhet och framkomlighet
samt undermåliga gång- och cykelmöjligheter längs vägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens ställer sig positiv till projektets ambition om att
redan befintlig vägsträckning föreslås användas till 2+1-väg, genom att vägrenar
tas i anspråk samt att gång- och cykelväg anläggs parallellt med vägen.
Förvaltningen anser dock att det finns behov av:
- Förtydliganden gällande trafiksäkra passager och anslutningar kopplat till
busshållplatser
- Gång- och cykelvägen bör fortsätta genom trafikplats Eningböle
- Gång- och cykelbro i Säva bör placeras med bättre koppling till hållplatser och biloch cykelparkering
Förvaltningen ser positivt på hanteringen gällande viltstängsel och viltpassager,
vattenförekomster och enskilda vattentäkter. Därtill har synpunkter lämnats
gällande masshantering samt bullerstörningar kopplat till friluftsliv.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man har hört debatten är redo att gå till
beslut. Kommunstyrelsen bekräftar detta.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning till utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med det.
__________
Kopia till:
Trafikverket
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Paragraf 31

Ärendenummer KS2020/870

Svar på samråd vägplan Rv 55 Enköping- Litslena
Beslut
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att trafikverket genomför ett
samråd för ombyggnationen av riksväg 55 mellan Enköping (trafikplats Annelund)
och Litslena. Sträckan utgör en viktig regional förbindelse med omfattande
arbetspendling. De brister som har identifierats är otillfredsställande trafiksäkerhet
och framkomlighet samt undermåliga gång- och cykelmöjligheter längs vägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens ställer sig positiv till projektets ambition om att
redan befintlig vägsträckning föreslås användas till 2+1-väg, genom att vägrenar
tas i anspråk samt att gång- och cykelväg anläggs parallellt med vägen.
Förvaltningen anser dock att det finns behov av:
- Fortsatt dialog krävs mellan kommun och Trafikverk kring vägplanens påverkan
på detaljplaner.
- Korsningspunkt till Hagalund/Enköpings företagspark bör fortsatt ses över. I
kommunens trafikutredning dras slutsatsen att för att klara kapaciteten när
Hagalund/Enköpings företagspark byggs ut ska det vara en cirkulationsplats och
en planskild passage för oskyddade trafikanter. Trafikutredningen finns som en
bilaga till yttrandet.
-Förtydliganden gällande trafiksäkra passager och anslutningar kopplat till
busshållplatser
-Fortsatt översyn av gång- och cykelvägens sträckning
Förvaltningen ser positivt på gång- och cykelbron i Skolsta, hanteringen gällande
vattenförekomster och enskilda vattentäkter. Därtill har synpunkter lämnats
gällande viltstängsel och viltpassager, masshantering samt bullerstörningar kopplat
till friluftsliv.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 27 januari 2021 som svar på
remissen.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man har hört debatten är redo att gå till
beslut. Kommunstyrelsen bekräftar detta.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning till utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med det.
__________
Kopia till:
Trafikverket

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

11 (34)

Protokoll

12 (34)

Sammanträdesdatum
2021-02-23
Kommunstyrelsen

Paragraf 32

Ärendenummer KS2019/898

Beslut om ny inriktning i processen för nytt
kommunhus
Beslut
1. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att avsluta pågående uppdrag
avseende kommunhus som formulerades av kommunstyrelsen den 21 april 2020,
paragraf 81.
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att inkomma med ett alternativt
förslag till lösning av lokalbehov avseende kommunhusfrågan utifrån ändrade
förutsättningar i samhället med anledning av Corona samt kommunens totala
ekonomi.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Särskilda yttranden
Anders Wikman (NE), Tuija Rönnback (NE) och Ingvar Magnusson (NE) lämnar
följande särskilda yttrande:
"Det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsens beslut den 21 april 2020 om den
fortsatta kommunhusprocessen inte har verkställts, och att kommunstyrelsen inte
tidigare fått någon återkoppling om det. Vi i Nystart Enköping ser det som ännu ett
exempel på en beslutsvånda som inte gagnar Enköpings utveckling. Det beslutade
upplägget för att hitta en privat lösning borde fullföljas."

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2020 (KS2019/898) beslutades
det att förvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden begära in förslag
på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara parametrar på egen
fastighet eller den gamla kommunhustomten. (Munksundet 24:26). Detta
förankrades även i Plexutskott den 4 juni.
Med nuvarande placeringar på olika ställen har kommunen en total yta på ca 9 000
kvadratmeter. Utöver detta medför nuvarande lösning kostnader för interna
transporter mellan förvaltningar samt ej effektiv hantering av intern service som tex
olika receptionslösningar m.m. De ekonomiska förutsättningarna för projektet var
att få ner kostnader för hyror och ytbehov. Troligt ytbehov är ca 5 000 kvadratmeter
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utifrån beläggningsmätningar som genomfördes under 2019 och som visade
följande resultat:
•

Beläggning kontor ca 44 %

•

Beläggning mötesrum under 50%

•

Enkät mätning hos chefer, som tror att ca 30% har behov av fasta platser

Vision för nytt kommunhus
Lokaler ska utformas så att de ger möjligheter till att arbeta samordnat och smart i
gemensamma processer. Lokalerna ska vara flexibla, attraktiva och hållbara.
Målsättning med nytt kommunhus
•

Arbetsmiljö - ett nytt kommunhus ska bidra med bra arbetsmiljö och trivsel
som stödjer kommunens vision och arbetsgivarvarumärke.?

•

Arbetssätt - ett nytt kommunhus ska möjliggöra för nya effektiva arbetssätt
och gemensamma processer. ?

•

Kostnadseffektivitet - ett nytt kommunhus ska utformas på ett
kostnadseffektivt sätt för att bidra till god ekonomisk hushållning. ?

•

Hållbar stadsutveckling - ett nytt kommunhus ska bidra till hållbar
stadsutveckling och hållbart byggande?

Under 2020 har förutsättningar förändrats pg a av coronapandemin med
frågeställningar om hur kommunens tjänstemän ska arbeta i framtiden utifrån
erfarenheter med att arbeta på distans och utveckling av digitala verktyg. Dessa
frågeställningar är inte unika för Enköping utan omfattar hela Sverige. Att se över
behov och lösningar ur ett mer samlat perspektiv med kloka lösningar kopplat till
teknik, utrustning och arbetssätt innebär troligen stora vinster sett till både
kommunens ekonomi över tid och attraktivitet som plats och arbetsgivare. Detta är
en viktig parameter som kan påverka dimensionering och fysisk lösning av
kommunhus.
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att avsluta pågående uppdrag
avseende kommunhus som formulerades av kommunstyrelsen den 21 april 2020,
paragraf 81.
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att inkomma med ett alternativt
förslag till lösning av lokalbehov avseende kommunhusfrågan utifrån ändrade
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förutsättningar i samhället med anledning av Corona samt kommunens totala
ekonomi.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att avsluta pågående uppdrag
avseende kommunhus som formulerades av kommunstyrelsen den 21 april 2020,
paragraf 81.
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att inkomma med ett alternativt
förslag till lösning av lokalbehov avseende kommunhusfrågan utifrån ändrade
förutsättningar i samhället med anledning av Corona samt kommunens totala
ekonomi.
Anders Wikman (NE) anmälde avvikande mening.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut. Anders Wikman (NE) yrkar vidare att kommunledningsförvaltningen ska få i
uppdrag att verkställa kommunstyrelsens beslut den 21 april 2020 om
kommunhusprocessen, genom att på kommande möte med kommunstyrelsen
föreslå en uppdaterad tidplan och en eventuell revidering av lokalytan.
Elisabeth Norman (C), Anders Lindén (SD), Jesper Englundh (S) och Ingvar
Smedlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man har hört debatten är redo att gå till
beslut. Kommunstyrelsen bekräftar detta.
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om bifall till utskottets förslag till
beslut, från Elisabeth Norman (C) med flera, samt ett yrkande om avslag till
utskottets beslut till förmån för eget yrkande från Anders Wikman (NE).
Ordförande föreslår en beslutsgång där utskottets förslag till beslut ställs mot
Anders Wikmans (NE) yrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
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Paragraf 33

Ärendenummer KS2021/43

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020
Beslut
1. Kommunstyrelsens årsredovisning 2020, version daterad 2021-02-25, fastställs
med redaktionella ändringar.
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att komplettera kommunstyrelsens
årsredovisning med en förtydligad utvärdering av kommunstyrelsens
måluppfyllelse 2020, i enlighet med det upplägg som rapporterats in till
kommunens övergripande årsredovisning.

Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens årsplan 2020 finns nio KF-mål under kommunfullmäktiges
samlade uppdrag. Utöver dessa finns fyra personalmål. För varje mål finns
indikatorer för uppföljning samt utstakade ambitioner. I kommunstyrelsens
långsiktiga plan 2020-2023 finns 11 KF-mål sorterade under kommunfullmäktiges
samlade uppdrag förutom personalmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens
årsredovisning 2020 görs en nulägesavstämning och uppföljning av samtliga KF
mål som kommunstyrelsen beslutat om inklusive medarbetarmål.
Kommunstyrelsens resultat för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget
på 11,4 mnkr. Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett överskott på 0,7
mnkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 10,6 mnkr jämfört med
budget. Utfallet för överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr
jämfört med budget. Förklaringar till resultaten presenteras i bilagd årsredovisning.
Förvaltningens bedömning
Årsplanens upplägg och innehåll med en reviderad styrmodell ger i grunden goda
förutsättningar att arbeta med en flerårig verksamhetsplanering. Just
långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är satta till 2023 ger möjligheter
att följa upp samt planera kommande årens arbete. I årsredovisning görs en
nulägesavstämning för utfall år 2020. De områden som framförallt varit i fokus
under andra halvåret 2020 är ekonomi, samhällsbyggande, hållbarhet samt
digitalisering. Därtill har ett omfattande arbete bedrivits för att hantera pandemin.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen är på väg inom
flera målområden men det finns också KF-mål som framgent behöver få ett ökat
fokus där riktningen inte är den önskvärda. I kommunstyrelsens årsplan för 2021
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tydliggörs för de kommunövergripande prioriteringar för Enköpings utveckling som
kommunstyrelsen uppfattat vara särskilt viktiga att fortsätta fokusera på under
2021.
Pandemin med Corona/Covid-19 har, efter att kommunstyrelsen beslutade om
årsplan 2020, på ett påtagligt sätt förändrat förutsättningarna. Framförallt har
ambitioner som är tydligt dialogorienterade externt inte kunnat arbetas med på det
sätt som årsplanen påbjuder. Det är olika former av invånardialoger, kontakter med
företag, planprocesser samt landsbygdsutveckling som inte gått fram i den takt
som var planerad. Pandemin har även hämmat interna dialoger och
utvecklingsarbeten och då framförallt inom verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Med pandemins utbrott, tidig vår 2020, samt med en andra våg
hösten 2020, har Enköpings kommuns förvaltningar fått skifta fokus till att hantera
Corona/Covid-19.
I den bifogade årsredovisningen för år 2020 görs en genomgång av samtliga KF
mål med avstämning avseende nuläge för måluppfyllelse.
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att
komplettera kommunstyrelsens årsredovisning med en förtydligad utvärdering av
kommunstyrelsens måluppfyllelse 2020, i enlighet med det upplägg som
rapporterats in till kommunens övergripande årsredovisning.
Matz Keijser (S) och Solweig Eklund (NE) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man har hört debatten och är redo att gå
till beslut. Kommunstyrelsen bekräftar detta.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall
till kommunstyrelsens årsredovisning, med redaktionella ändringar, från Ulrika
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Ornbrant (C) samt ett tilläggsyrkande från Anders Wikman (NE). Inget
avslagsyrkande har lämnats. Ordförande frågar därför kommunstyrelsen om man
kan bifalla kommunstyrelsens årsredovisning, med redaktionella ändringar, samt
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen
bifallit både årsredovisningen och tilläggsyrkandet.
__________
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Paragraf 34

Ärendenummer KS2020/805

Ändring av upplevelsenämndens reglemente med
anledning av fritidsbanken
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi” under avsnittet
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet.

Beskrivning av ärendet
Den 30 november 2020 inkom protokollsutdrag från upplevelsenämndens
sammanträde den 19 november 2020 till kommunledningsförvaltningen. Av
utdraget framgår det att upplevelsenämnden beslutat om att fritidsbanken med
tillhörande filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om föreslagen ändring i
upplevelsenämndens reglemente. Ändringen i reglementet består i att
lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi” läggs till under avsnittet som avser
upplevelsenämndens ansvarsområden. Grunderna för ärendet framgår av
tjänsteskrivelsen från upplevelsenämnden.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns något hinder mot att
införa ändringen i reglementet i enlighet med upplevelsenämndens förslag. I det
underlag, som upplevelsenämnden beslutat i enlighet med, beskrivs att den
tillkommande verksamheten kommer att bedrivas inom befintlig ekonomisk ram.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi” under avsnittet
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi” under avsnittet
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet.
__________
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Paragraf 35

Ärendenummer KS2020/627

Svar på medborgarförslag - Bygg inte bostäder på
Åvallen
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i ett medborgarförslag
från 9 september 2020 föreslår en boende i Örsundsbro att nybyggnation av
bostäder inte ska kunna ske på fotbollsplanerna på Åvallen samt att nybyggnation i
Örsundsbro inte ska överstiga 2 våningar.
Kommunfullmäktige i Enköping beslutade 19 oktober 2020 paragraf 124 att
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Upprinnelsen till medborgarförslaget får antas vara beslutet i kommunstyrelsens
plan-, mark och exploateringsutskott (PLEX) 30 april 2020 paragraf 40 att
markanvisa del av Åvallen i Örsundsbro till Enköpings Hyresbostäder AB (EHB)
under en period av två år och parallellt med detta uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en detaljplaneprocess för aktuellt
område. Av beslutet framgår att kommunen ska utreda förutsättningarna för ett
sådant projekt under denna period och att inom ramen för planprocessen studera
den tänkta bebyggelsen. Frågor som behöver utredas innefattar bland annat
eventuella åtgärder för att säkerställa en god trafikmiljö längs Idrottsvägen samt att
bevara utrymme för ett allmänt stråk längs ån. Parallellt med detaljplanearbetet ska
det även studeras vilka åtgärder som behöver vidtas för att kompensera för de ytor
av idrottsområdet som tas i anspråk av bostadsbebyggelsen, utifrån den dialog
som EHB för med kommunens upplevelseförvaltning samt föreningslivet på orten.
Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Åvallen
och där redovisa om och i vilken utsträckning som del av Åvallen kan få ändrad
markanvändning för bostäder eller andra ändamål. PLEX-utskottet kommer att ta
ställning till om förslaget ska skickas ut på samråd under våren 2021.
Markanvändning och byggrätter regleras i kommunens tätorter genom detaljplaner.
Dessa ger juridiska rättigheter till fastighetsägarna och kan inte ändras utan att
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genomgå en lagstyrd process (Plan- och bygglagen, SFS 2010/900, kapitel 5).
Förutsatt att PLEX-utskottet beslutar om samråd kommer
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsavdelning att skicka
samrådshandlingar för detaljplaneförslaget till förslagsställaren. Därigenom ges
möjlighet att åter framföra synpunkterna och utveckla dem samt att få dem bemötta
av kommunen tillsammans med de andra avvägningar som kommunen väljer att
göra mellan allmänna och enskilda intressen. Vad gäller mer generella
planeringsprinciper som till exempel våningsantal för nybyggnation i hela
Örsundsbro, bör sådana synpunkter framföras inom översiktplaneprocessen.
Precis som detaljplaneprocessen är översiktplaneprocessen lagstyrd (Plan- och
bygglagen, SFS 2010/900, kapitel 3). Varken PLEX-utskottet, kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige kan därför utifrån ett enskilt medborgarförslag besluta om
förändringar i detaljplaner eller översiktsplan utan att genomgå dessa processer.
Avslutningsvis ska sägas att kommunen välkomnar medborgarengagemang i
samhällsplaneringen. Förslagsställarens synpunkter har noterats och fortsatt dialog
med medborgarna kommer att föras inom ramen för kommande förslag till nya
detaljplaner och ny översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Paragraf 36

Ärendenummer KS2020/458

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
vård- och omsorgsnämnden, tredje kvartalet 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 17
december 2021. Av protokollsutdraget framgår att kommunernas socialnämnder är
skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och avbrott till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som inte blivit verkställda inom 3
månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas
rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Redovisningen
ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per
kvartal.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 juni 2020 och som inte
verkställts senast 30 september 2020. I redovisningen ska också framgå beslut
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller
kontaktpersonsuppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 11 november 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 21 beslut enligt SoL inte har
verkställts. 15 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 2 av dessa personer
som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen visar också på 5
beslut där det är ett avbrott i verksamhet.
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Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 28 beslut som inte har verkställts.
10 av dessa avser avbrott i verkställighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 37

Ärendenummer KS2020/410

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
socialnämnden, fjärde kvartalet 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från socialnämnden den 25 januari 2021. Av
protokollsutdraget framgår att 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 fjärde kvartal 2020
Socialnämnden har ett (1) icke verkställda beslut gällande barn att återrapportera.
Besluten gäller insats kontaktperson. Skälet till att förvaltningen fortsatt inte kunnat
verkställa beslutet är kopplad till Covid-19 då tänkta kontaktpersoner avböjt
uppdrag med hänvisning till pandemin.
Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
__________
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Paragraf 38

Ärendenummer KS2020/748

Information om svar på förfrågan om prioriterade
åtgärder till länstransportplan 2022-2033/2037
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Sandra Mäkinen informerar om svar på förfrågan om prioriterade åtgärder till
länstransportplan 2022-2033/2037, som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade
beslut om den 9 februari 2021.
__________
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Paragraf 39

Information om Corona-läget
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Beredskapsstrateg Marcus Wennerström redogör för lägesbilden när det gäller
kommunens hantering av Covid-19.
__________
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Paragraf 40

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om diverse aktuella frågor.
__________
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Paragraf 41

Ärendenummer KS2021/166

Ledamotsinitiativ: Vad händer (inte) på Korsängen - ny
budgetprincip för investeringar?
Beslut
Ledamotsinitiativet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ med rubriken ”Vad händer (inte) på Korsängen - ny
budgetprincip för investeringar?” har inkommit från Anders Wikman (NE).
__________
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Paragraf 42

Ärendenummer KS2020/46

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 22
februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.
Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata
kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Brådskande ärenden
- Beslut om yttrande (2) till förvaltningsrätten i laglighetsprövning av beslut om
markanvisning Centrum 13:5 och 13:6, daterat 2021-02-22, KS2020/764
Personalärenden
- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i
personalärenden under januari 2021
Inköpsärenden
- Inköpsavdelningens förteckning över delegationsbeslut i inköpsärenden
Beslut om yttrande
- Beslut om att avstå yttrande över Remiss av SOU 2021:2 - Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, daterat 2021-01-22,
KS2021/34
__________
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Paragraf 43

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna.

Beskrivning av ärendet
- Mötesanteckningar med bilagor från regionalt forum 2020-12-10, KS2021/50
__________
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Paragraf 44

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Mats Flodins (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens plan-,
mark- och exploateringsutskott.
Mats Petterssons (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i politisk
samrådsgrupp för närvårdsfrågor.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Plan-, mark- och exploateringsutskottet, till och med 31 oktober 2022
Ledamot

Staffan Karlsson (M)
efter Mats Flodin (M)

Politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor, till och med 31 december
2022
Ersättare

Barbara Ciolek (SD)
efter Mats Pettersson (SD)

Beskrivning av ärendet
Mats Flodin (M) har den 5 februari 2021 inkommit med en avsägelse av uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.
Mats Pettersson (SD) har den 17 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor.
__________
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Paragraf 45

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Bland annat informerar Kenneth Hällbom (MP) om ett möte med Sveriges
Ekokommuner.
__________
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