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Sammanträdesdatum
2020-10-19
Kommunfullmäktige

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Korsängsskolans aula, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 18.00–
22.38, med ajournering klockan 21.37- 21.44 och 22.15- 22.22

Beslutande

Se sida 2.

Ej tjänstgörande ersättare

Krister Larsson (M)
Svante Forslund (L)
Heikki Tiitinen (KD)
Soroor Moetazed (MP)
Georg Olsson (MP)
Marie Ekberg (S)
Prudence Irakoze (S)
Barbara Ciolek (SD)
Fredrick Mistenius (SD)

Övriga deltagare

Emelie Voetmann, Kommunsekreterare
Malin Kvist, Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 27 oktober klockan 08.30, Linbanegatan 12

Avser paragrafer

119 - 138

Sekreterare
Emelie Voetmann
Ordförande
Rolf Carlsson
Justerande
Ulrika Ornbrant

Anders Wikman

Johan Engwall

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2020-10-19
2020-10-28
2020-11-19
2020-11-18

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

Justerarnas signaturer

Rolf Carlsson, Ordförande (S)
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M)
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)
Ingvar Smedlund (M)
Bitte Myrsell (M)
Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Yvonne Bromée (M)
Magnus Johansson (M)
Christer Nyström (M)
Pernilla Åström (M)
Ulrika Ornbrant (C)
Rebecka Lindström (C)
Jan Fredriksson (C)
Susanna Gerhard (C)
Jenny Gavelin (L)
Inger Bertilsdotter (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kristina Eriksson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Tomas Rådkvist (MP)
Jesper Englundh (S)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Sverre Ahlbom (S)
Solweig Eklund (S)
Hans Olsson (S)
Maria Bakas (S)
Åsa Andersson (S)
Sven Jansson (S) till och med § 132
Alija Abdijevic (S)
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Kim Jämsä (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Britta Dalved (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Benjamin Albertsson (SD)
Tommy Henriksson (SD)
Peter Ring (SD)
Angelika Bergfeldt (SD)
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Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare från och med § 133
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare
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Paragraf 119

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Ulrika Ornbrandt (C) och Johan Engwall (S) utses till protokolljusterare,
med Anders Wikman (NE) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 120

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 121

Ärendenummer KS2018/634

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
1. Länsstyrelsens beslut från den 15 oktober 2020 att utse Inger Bertilsdotter (L) till
ny ledamot och Börje Isaksson (L) till ny ersättare efter avgångna
ledamoten Katarina Zeste (L) anmäls och läggs till handlingarna.
2. Länsstyrelsens beslut från den 15 oktober 2020 att utse Tomas Rådkvist (MP)
till ny ledamot och Georg Olsson (MP) till ny ersättare efter avgångna
ledamoten Susanne Fridh (MP) anmäls och läggs till handlingarna.

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 122

Ärendenummer KS2020/651

Medborgarförslag om cykel- och gångtrafik
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om cykel- och gångtrafik har inkommit den 21 september
2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 123

Ärendenummer KS2020/641

Medborgarförslag - Tätorten Haga blir klassat som ett
tättbebyggt område, kommunen tar över ansvaret för
vägen från Haga slott till Haga Strand
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas enligt följande:
1. Till tekniska nämnden, för beredning och beslut, gällande förslaget att tätorten
Haga blir klassat som tätbebyggt område,
2. Till kommunstyrelsen, för beredning och beslut, gällande förslaget att
kommunen tar över ansvaret för vägen från Haga slott till Haga strand.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att tätorten Haga blir klassat som ett tättbebyggt område,
kommunen tar över ansvaret för vägen från Haga slott till Haga Strand har
inkommit den 16 september 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 124

Ärendenummer KS2020/627

Medborgarförslag - Bygg inte bostäder på Åvallen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att inte bygga bostäder på Åvallen har inkommit den 10
september 2020.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 125

Ärendenummer KS2020/647

Medborgarförslag - Europarådets resolution 1815
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om Europarådets resolution 1815 den 18
september 2020.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 126

Ärendenummer KS2020/704

Motion - Folkets hus i Fjärdhundra
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Johan Engwall (S) har den 16 oktober 2020 inkommit med en motion där följande
yrkanden lämnas:
-

Att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i kommunal

-

Att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet.

-

ägo.

Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal verksamhet
använda brandstationen

__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 127

Ärendenummer KS2020/597

Svar på interpellation gällande
arbetsmarknadsenheten, ställd till utbildning- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande
Beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Sven Jansson (S) har den 3 september 2020 inkommit med en interpellation
gällande arbetsmarknadsenheten, ställd till utbildning- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Mats Flodin (M).
Kommunfullmäktige beslutade om att interpellationen fick ställas den 21 september
2020.
Sven Jansson (S) redogör för interpellationen.
Mats Flodin (M) besvarar interpellationen.
Sven Jansson (S) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg av Mats Flodin (M) och Agneta von Shoting (NE) förklarar
ordföranden debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 128

Ärendenummer KS2020/619

Svar på interpellation om utvecklingen av Statt-tomten,
ställd till ordförande i kommunstyrelsens Plex-utskott
Beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wikman (NE) har den 8 september 2020 inkommit med en interpellation
om utvecklingen av Statt-tomten, ställd till ordförande i kommunstyrelsens Plexutskott Ulrika Ornbrant (C).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att interpellationen fick
ställas.
Anders Wikman (NE) redogör för interpellationen
Ulrika Ornbrandt (C) besvarar interpellationen.
Anders Wikman (NE) tackar för svaret och håller ett anförande. Efter ytterligare
inlägg av Ulrika Ornbrandt (C), Anders Wikman (NE), Ingvar Smedlund (M),
Magnus Ahlqvist (V), Magnus Hellmark (C), Jesper Englundh (S) förklarar
ordföranden debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 129

Ärendenummer KS2020/639

Svar på interpellation om regeringens sjujäkla satsning
på äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Ordföranden förklarar interpellationsdebatten avslutad.

Beskrivning av ärendet
Jesper Englundh (S) har den 16 september 2020 inkommit med en interpellation
om regeringens sjujäkla satsning på äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens
ordförande Ingvar Smedlund (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att interpellationen fick
ställas.
Jesper Englundh (S) redogör för interpellationen
Ingvar Smedlund (M) besvarar interpellationen.
Jesper Englundh (S) tackar för svaret och håller ett anförande. Efter ytterligare
inlägg av Ingvar Smedlund (M) och Jesper Englundh (S) förklarar ordföranden
debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 130

Ärendenummer KS2020/626

Svar på interpellation om Bergvretenskolan och
Enöglaskolan ställd till ordförande i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Anders Lindén (SD) har den 10 september 2020 inkommit med en
interpellation om Bergvretenskolan och Enöglaskolan ställd till ordförande i
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mats Flodin (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att interpellationen fick
ställas.
Anders Lindén (SD) redogör för interpellationen
Mats Flodin (M) besvarar interpellationen.
Anders Lindén (SD) tackar för svaret och håller ett anförande. Efter ytterligare
inlägg av Mats Flodin (M), Anders Lindén (SD), Magnus Ahlqvist (V) och Tommy
Henriksson (SD) förklarar ordföranden debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 131

Ärendenummer KS2020/692

Svar på interpellation till tekniska nämndens
ordförande om hans insats för att kostnaderna för
Pepparrotsbadet inte ska överskridas
Beslut
1. Interpellationen får ställas
2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad

Beskrivning av ärendet
Hans Olsson (S) har den 13 oktober 2020 inkommit med interpellation ställd till
tekniska nämndens ordförande Tomas Rådkvist (MP), om hans insats för att
kostnaderna för Pepparrotsbadet inte ska överskridas.
Hans Olsson (S) redogör för interpellationen.
Tomas Rådkvist (MP) besvarar interpellationen.
Hans Olsson (S) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg av Tomas Rådkvist (MP), Hans Olsson (S),Tommy
Henriksson (SD), Magnus Ahlkvist (V) och Anders Wikman (NE) förklarar
ordföranden debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 132

Ärendenummer KS2020/358

Avfallsplan för Enköping som medlem i VafabMiljö
Kommunalförbund
Beslut
1. Avfallsplan 2020-2030 för Enköpings kommun (KS2020/358), inkommen den 4
april 2020, antas att gälla från och med 2020-11-01.
2. Renhållningsordning (KS2008/138), beslutad av kommunfullmäktige den 200806-17 paragraf 57, upphävs från och med 2020-11-01.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Enligt miljöbalken 15 kapitlet 41 paragrafen ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen
består av avfallsplan och föreskrifter. Eftersom VafabMiljö kommunalförbund
ansvarar för strategisk planering när det gäller avfallsfrågor i medlemskommunerna
är det VafabMiljö som ansvarar för att ta fram renhållningsordningen. I enlighet
med miljöbalken och förbundsordningen är det dock fullmäktige i varje
medlemskommun som beslutar om renhållningsordning och taxor.
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i
15 kapitlet miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny
gemensam avfallsplan. Förbundet kan dock inte besluta om avfallsplanen. I
enlighet med miljöbalken 15 kapitlet 41 paragrafen fattas beslutet i respektive
kommun kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Förslag till Avfallsplan 2020-2030 har under våren 2019 remitterats och ställts ut.
Ett stort antal synpunkter inkom och ett reviderat förslag till avfallsplan där
kommunernas synpunkter beaktats togs fram. Då revideringarna varit omfattande
ombads medlemskommunerna under hösten 2019 att granska det reviderade
förslaget tillavfallsplan. Skinnskatteberg, Heby och Surahammar har meddelat att
man är redo att anta avfallsplanen. Sex kommuner – Arboga, Enköping,
Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås – har lämnat synpunkter på
avfallsplanen. Fagersta och Norberg har enbart lämnat synpunkter på språket.
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Sala kommun har inte haft några invändningar, men har efterfrågat ett
förtydligande angående ansvar för hantering av massor. Dessa synpunkter har
besvarats och i den mån det är möjligt har synpunkter tagits i beaktande av
VafabMiljö.
Ett möte har även hållits med Medlemsrådet (medlemskommunernas KSO) där de
justeringar som gjorts efter granskningen presenterades och förankrades.
Uppfattningen på mötet var att kommunerna nu är redo att anta planen.
Vid sitt möte den 17 april 2020 fattade Direktionen beslut om att skicka reviderat
förslag till avfallsplan vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut under
2020.
Varje kommun tar själv fram delmål och aktiviteter för nedskräpningsmålet 6.1
– Nedskräpningen ska minska med 50 procent år 2030 jämfört med 2020. Förslag
på delmål och aktiviteter för nedskräpning har remitterats till de två berörda
nämnder Tekniska nämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för
synpunkter. Synpunkterna har tagits i beaktande och ligger som förslag till beslut
till KF (se ärende KS2020/351).
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att VafabMiljö har besvarat
de synpunkter som lämnats på remissen våren 2019, samt vid granskningen i
januari 2020 på Avfallsplan 2020-2030 på ett godtagbart sätt och ser därför inga
hinder att anta Avfallsplan 2020-2030 så kommunen får en renhållningsordning.
Synpunkterna finns sammanfattade i bilaga 10 i Avfallsplanen samt i missiv bilaga
3 Granskningssynpunkter.
Ekonomiska konsekvenser
Ansvar och kostnader för avfallsplanens mål och aktiviteter finns redovisat i bilaga
5 Ansvar och kostnader för antagande.
I de flesta fall är kostnaderna kopplat till den tid kommunens personal lägger på de
olika aktiviteterna exempelvis nätverk, bemanning av projekt, och framtagande av
rutiner etc. Tanken med projekten och rutinerna är att de ska ge minskade
kostnader på sikt.
Men i vissa fall som exempelvis etablera interna bytessystem för möbler och annan
lämplig utrustning kan extra kostnader komma för lager och eventuella IT-system.
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Den största kostnaden för Enköpings kommun kommer bli arbetet med att åtgärda
kommunens gamla deponier, där pågår redan ett arbete. Det är idag förtidigt att få
fram en kostnad för detta men den bedöms bli ganska hög.
Miljömässiga konsekvenser
Miljökonsekvenserna av avfallsplanen har bedömts utifrån miljöaspekterna
människors hälsa, luft, bebyggelse, vatten, hushållning med naturresurser och
energi, klimatfaktorer, mark samt natur- och kulturmiljö. Majoriteten av
avfallsplanens mål, delmål och aktiviteter bedöms bidra till en positiv
miljöpåverkan. Den största osäkerheten i bedömning av miljöpåverkan är om
planförslaget innebär att transporterna kommer att öka eller minska. Mål finns för
att minska miljöpåverkan från transporterna genom optimering av transportrutter,
fossilfri fordonsflotta och ökad biogasproduktion.
Avfallsplanen skulle kunna ge en negativ konsekvens för miljöaspekterna
människors hälsa, luft och bebyggelse beroende på om transportarbetet ökar eller
inte. En negativ konsekvens skulle även kunna uppstå för aspekterna mark, naturoch kulturmiljö beroende på hur mycket nytt markanspråk planens genomförande
innebär och hur det nya markanspråket hanteras för att minska påverkan på miljön.
För resterande aspekter bedöms planförslaget bidra till en positiv påverkan på
miljön. Miljökonsekvensbeskrivning till Avfallsplanen ligger i Bilaga 8.
Sociala konsekvenser
I arbetet med avfallsplanen har en social konsekvensanalys tagits fram med hjälp
av konsultbyrån Tyréns, analysen ligger som bilaga 9 i Avfallsplanen.
Den sociala konsekvensanalysen fokuserar på den enskilda individens behov och
ska bidra till att inkludera det sociala perspektivet i avfallsplanen samt
avfallsplaneringen.
Genomgående är trygghet, enkelhet och tillgänglighet viktiga att beakta vid
planering av avfallshanteringen. Avfallshanteringen behöver anpassas så att den
är tillgänglig för alla, enkel att förstå samt trygg att använda. Övergripande handlar
det om att alla invånarna ska ha samma möjligheter trots att de har olika
förutsättningar. För att uppfylla kommuninvånarnas behov och ge de samma
möjligheter är det viktigt att beakta de grupper som identifierats i
konsekvensanalysen samt rikta åtgärder och informationsinsatser anpassat till
dessa grupper.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsplan 2020-2030 för Enköpings kommun (KS2020/358), inkommen den 4
april 2020, antas att gälla från och med 2020-11-01.
2. Renhållningsordning (KS2008/138), beslutad av kommunfullmäktige den 200806-17 paragraf 57, upphävs från och med 2020-11-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Ärendet har beretts av arbetsutskottet den 15 september 2020 som lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsplan 2020-2030 för Enköpings kommun (KS2020/358), inkommen den 4
april 2020, antas att gälla från och med 2020-11-01.
2. Renhållningsordning (KS2008/138), beslutad av kommunfullmäktige den 200806-17 paragraf 57, upphävs från och med 2020-11-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsplan 2020-2030 för Enköpings kommun (KS2020/358), inkommen den 4
april 2020, antas att gälla från och med 2020-11-01.
2. Renhållningsordning (KS2008/138), beslutad av kommunfullmäktige den 200806-17 paragraf 57, upphävs från och med 2020-11-01.

Yrkanden
Ulrika Ornbrandt (C) yrkar bifall.
__________
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Paragraf 133

Ärendenummer KS2020/351

Nedskräpningsmål till avfallsplan
Beslut
De föreslagna nedskräpningsmålen antas och läggs i Avfallsplan 2020-2030 och
som gäller från och med 2020-11-01.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
De negativa effekterna av nedskräpning är många och täcker hela begreppet
hållbarhet – konsekvenserna är miljömässiga, social och ekonomiska. I arbete med
att minska nedskräpningen är det därför viktigt att ha en helhetssyn.
I ett miljömålsperspektiv berörs framför allt miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö,
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.
Skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många människor. Studier
visar att nedskräpande områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till
ytterligare nedskräpning och anda problem som skadegörelse. Städningen medför
dessutom betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna.
De tre vanligaste förklaringarna till varför vi skräpar ner är (enligt Håll Sverige
Rent):
1. Sociala normer – vi gör som andra gör och om de skräpar ner utan att det
får konsekvenser blir det en signal om att det är okej att göra så. Är det
redan skräpigt på en plats så är det större risk att fler skräpar ner där.
2. Bekvämlighet – en av tre som skräpar ner säger att de gjort de för att det
inte fanns någon papperskorg i närheten. Var femte säger att det berodde
på ren slöhet. Även om vi tycker att det är fel att skräpa ner så är vi också
bekväma.
3. Otydligt ansvar – även om de flesta håller med om att det är vårt eget
ansvar att ta hand om vårt skräp finns det situationer när vi tycker att det är
mer okej att skräpa ner. På en konsert eller match där vi vet att någon
annan städar upp efteråt känns det mer okej att skräpa ner. Vi kan också
tänka att det finns någon som kommer plocka upp vårt skräp på gator eller
i en park.
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Men vad är då skräp och nedskräpning? I Naturvårdsverkets rapport 6551 –
Strategiskt arbete för minskad nedskräpning (vägledning för kommuner) står
följande:
I vägledningen menar vi med begreppet nedskräpning:
- att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar,
godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, brukar, engångsgrillar,
glas och plastflaskor etc. Även större föremål som t.ex. vitvaror, möbler och
byggavfall omfattas, likaså organiskt avfall som t.ex. trädgårdsavfall.
Enköpings kommun har i dagsläget inte dokumenterad vetskap om var i
kommunen nedskräpningen eventuellt är ett problem eller vilken typ av skräp som
är det största problemet. För att kunna planera olika insatser exempelvis
kampanjer måste en kartläggning göras för att få en ordentlig nuläges bild. Om vi
har en nulägesbild så kan uppföljande skräpmätningar visa om de insatser och
kampanjer som görs har effekt.
Varför mäta skräp? Skräpet får konsekvenser socialt, ekonomist och miljömässigt.
Det förfular miljön, de kan skada människor och djur samt att det bidrar till
otrygghet. Skräpmätningar ökar kunskapen om skräpet. Genom att möta skräp får
vi ledtrådar om vilka åtgärder som behövs. På så sätt ökar också möjligheten att
påverka aktörer som bidrar till nedskräpningen. Genom att mäta blir det också
lättare att följa upp om åtgärderna har fungerat. Genom att mäta skräpet blir det
också enklare att sätta upp och följa mätbara mål och se utvecklingen över tid.
Mätningarna är också ett bra sätt att öka kunskapen om problemet hos
allmänheten och uppmärksamma problemet. Resultaten kan användas som
underlag för kampanjer och i kontakter med media.
Stiftelsen Håll Sverige rent har tagit fram metoder för skräpmätningar både för
större tätorter, små tätorter, parker, valfritt område och för naturen.
Ärendets beredning
Avfallsplanen ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner
om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) innehålla en beskrivning av
hur kommunen avser att arbeta för att begränsa och åtgärda nedskräpning. För
detta arbete får inte intäkter från avfallstaxan användas, utan arbetet måste
finansieras på annat sätt. Det åligger därför Enköpings kommun att beskriva sitt
arbete med nedskräpning samt ta fram mål och aktiviteter..

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

24 (38)

Sammanträdesdatum
2020-10-19
Kommunfullmäktige

Efter samtal med tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade
kommunledningsförvaltningen fram ett förslag på delmål och aktiviteter till det
övergripande nedskräpningsmålet 6.1 – Nedskräpningen ska minska med 50
procent år 2030 jämfört med 2020. Förslagen skickades ut till de två berörda
nämnderna (Tekniska nämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)
den 21 april 2020. Båda nämnderna har in kommit med synpunkter. De inkomna
synpunkterna har tagits i beaktande och förslaget arbetades om.
Förslaget med mål och aktiviteter för mål 6.1 ska läggas in i den antagna
Avfallsplanen, se ärende KS2020/358.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslag på delmål och aktiviteter för mål 6.1 i Avfallsplan
Mål 6.1 Nedskräpningen ska minska med 50 % 2030 jämfört med 2020
Delmål
- Öka antalet skolor och förskolor som är med i Håll Sveriges rents
skräpplockardagar (2019 var 9 skolor/förskolor anmälda).(Ansvarig nämnd är
kommunstyrelsen med stöd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
VafabMiljö)
- Presentera en mätbar lägesbild av nedskräpningen i kommunens tätorter, senast
2022. (Ansvarig nämnd kommunstyrelsen)
- Ta fram och anta en aktivitetsplan för minskad nedskräpning, senast 2023.
(Ansvarig nämnd kommunstyrelsen med stöd av tekniska nämnden)
Aktiviteter
- Genomföra skräpmätningar i offentliga miljöer i kommunens tätorter, senast 2021.
(Ansvarig nämnd kommunstyrelsen med stöd av tekniska nämnden)*
- Genomföra Håll Sveriges Rents skräpplockardagar i samarbete med VafabMiljö.
(Ansvarig kommunstyrelsen med stöd av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden)
* Kommunstyrelsen är huvudansvarig för aktiviteten, tekniska nämnden bidrar med
sin kunskap om områden som kan vara lämpliga för skräpmätning samt vara
behjälpliga med att köra ut material för skräpmätning. Skräpmätningarna
genomförs med Håll Sverige Rents metod för skräpmätning och utförs av
sommarjobbande ungdomar.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för skräpmätningarna beräknas ligga på mellan 25 000 – 35 000
kronor. Sedan är det den nerlagda arbetstiden för personal på SBF och KLF,
uppskattningsvis kan det röra sig om cirka 30 timmar där merparten ligger på KLF.
Kostnaderna för skräpplockardagarna är marginella, KLF tar emot och
sammanställer anmälningar på vilka skolor och förskolor som vill delta och skickar
detta till Håll Sverige Rent. Sedan distribuerar KLF material till skolor och förskolor
med hjälp av internposten. Utbildningsförvaltningen bidrar med att skicka ut
information via sina interna kanaler till kommunens skolor och förskolor om
skräpplockardagarna.
Miljömässiga konsekvenser
Att minska nedskräpningen har bara positiva miljökonsekvenser.
Sociala konsekvenser
Minskad nedskräpning bidrar till en tryggare miljö.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
De föreslagna nedskräpningsmålen antas och läggs i Avfallsplan 2020-2030 och
som gäller från och med 2020-11-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Ärendet har beretts av arbetsutskottet den 15 september 2020 som lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
De föreslagna nedskräpningsmålen antas och läggs i Avfallsplan 2020-2030 och
som gäller från och med 2020-11-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De föreslagna nedskräpningsmålen antas och läggs i Avfallsplan 2020-2030 och
som gäller från och med 2020-11-01.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand enligt
följande:
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1) En första aktivitetsplan presenteras första halvåret 2021, med fokus på
förebyggande arbete mot nedskräpning och utvecklad samverkan med företaget
FTI. Skräpmätningen år 2021 kan vara en aktivitet i den aktivitetsplanen.
2) Utifrån resultatet av skräpmätningen presenteras en mätbar lägesbild av
nedskräpningen och vid behov en uppdaterad aktivitetsplan under första halvåret
2022.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande om återremiss från Anders Wikman
(NE). Ordförande finner även att det finns ett yrkande om ändringsförslag från
Ander Wikman (NE) i det fall återremissyrkandet inte bifalles.
Ordföranden föreslår beslutsgången att först ställa återremissyrkandet mot att
avgöra ärendet idag. Om yrkandet att avgöra ärendet idag bifalles ställs yrkandet
om att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet om ändringsförlag.
Beslutsgången godkännes av kommunstyrelsen.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till återremissyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att avgöra ärendet idag.
Ordföranden låter sedan kommunstyrelsen ta ställning till yrkandet om att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet om ändringsförlag från Anders
Wikman (NE). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut. Därmed har kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förlag till
beslut i sin helhet.
__________
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Paragraf 134

Ärendenummer KS2020/570

Delårsrapport januari – augusti 2020 med prognos för
2020, samt finansiell rappor för Enköpings kommun
Beslut
Delårsrapporten för januari-augusti 2020 med prognos för 2020 för Enköpings
kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Enköpings
kommun per den sista augusti 2020.
I delårsrapporten är prognosen för kommunens resultat 82 mnkr (exklusive
exploatering och gatukostnadsersättningar). Resultatet motsvarar 3 procent av
skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket överstiger
det budgeterade målet för 2020 som är 1 procent. Det överstiger även det
långsiktiga målet på 2 procent. Om prognosen för exploateringsresultatet på 43
mnkr inkluderas ökar kommunens resultat till 126 mnkr. Jämfört med årets budget
är det en positiv avvikelse med 99 mnkr. Det höga resultatet präglas av massiva
satsningar för att bemöta corona-pandemin och som nu förefaller bli mindre
allvarligt för ekonomin jämfört med bedömningen i våras.
Soliditeten och självfinansieringsgraden uppgår till 28 procent respektive 76
procent per augusti. Prognosen för helåret är att soliditeten överstiger 22 procent
och självfinansieringsgraden uppgår till 46 procent. Det medför att soliditet och
självfinansieringsgraden överstiger de finansiella målen för 2020. Utifrån
helårsprognosen överstiger målet för soliditet även på längre sikt men inte för
självfinansieringsgraden.
Efter raset i ekonomin under mars-maj till följd av Covid-19 gör Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) bedömningen att konjunkturen har stabiliserats
men läget är osäkert. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas öka från och med
tredje kvartalet och landa på -4,9 procent för helåret och arbetslösheten spås stiga
till över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Kommunens befolkning uppgår per
augusti preliminärt till 46 041 personer, vilket är en ökning med 754 personer (1,7
procent) sedan årsskiftet. Det är en tillväxttakt som hittills i år är högre än förväntat.
Befolkningstillväxten bedöms bli 200-400 personer fler jämfört med antagandet i
budget. Ökningen är störst i åldersgruppen arbetsför ålder 20-65 år och
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grundskoleålder 6-15 år. Båda grupper står för nästan hela den förväntade
ökningen.
Nämndernas samlade prognoser visar ett underskott mot budget på 79 mnkr. Till
stor del förklaras underskotten av ökade kostnader till följd av Covid-19.
Underskottet kommer huvudsakligen från vård- och omsorgsnämnden med 52
mnkr, varav 39 mnkr i ökade kostnader relaterade till Covid-19. Dessa ökade
kostnader för Covid-19 beräknas staten kompensera för. Vidare visar
socialnämnden ett underskott mot budget med 15 mnkr, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden med 7 mnkr och tekniska nämnden med 6 mnkr. Övriga
nämnder lämnar en prognos som är något under budget eller ett mindre överskott.
Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag visar en
ökning jämfört med budget med 99 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på kraftigt
ökade generella bidrag.
I helårsprognosen för kommunkoncernen förväntas ett resultat på 151 mnkr vilket
är 84 mnkr högre än budgeterat. Det högre resultatet förklaras främst av
kommunens bättre resultat samtidigt som ENA Energi visar ett sämre resultat än
väntat på grund av minskad elförsäljning.
Nämnderna rapporterar i sina delårsrapporter att arbetet med kommunens
uppgifter och de långsiktiga målen till stor del följer plan. Riktningen redovisas i
delårsrapporterna, men resultatet är klart först till årsredovisningen.
Kommunen uppnår ett värde på 78 för hållbart medarbetarengagemang 2020,
vilket är något lägre än resultatet från 2019. Sjukfrånvaron ökar för det första
halvåret och uppgår till 8,2 procent, vilket kan relateras till Covid-19. För samma
period har personalomsättningen minskat något, från 10,6 procent till 10,2 procent.
Kommunen jobbar vidare med ett antal åtgärder för att nå de långsiktiga
medarbetarmålen.
God ekonomisk hushållning
Sammantaget bedöms kommunens mål för god ekonomisk hushållning (målen
inom kommunens sex uppgifter, medarbetarmålen och finansiella målen) kunna
uppfyllas under året.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapporten för januari-augusti 2020 med prognos för 2020 för Enköpings
kommun anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Ärendet har beretts av arbetsutskottet den 15 september 2020 som lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande på grund av att handlingar saknades.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapporten för januari-augusti 2020 med prognos för 2020 för Enköpings
kommun anmäls och läggs till handlingarna
__________
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Paragraf 135

Ärendenummer KS2020/43

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag augusti 2020
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 31 augusti 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt punkt 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på
kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt 5 kapitlet 35
paragrafen i kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så
att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti 2020 sammanställt en lista över
ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. Listan omfattar sex motioner
och tjugofem medborgarförslag. En av motionerna är äldre än ett år, övriga
befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är
alla från 2019 och senare. Beredningen av medborgarförslagen befinner sig inom
den lagstadgade tidsfristen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera en ökning i antalet
medborgarförslag. Vid aprils redovisning fanns det tjugo ej slutbehandlade
medborgarförslag, att jämföra med tjugofem stycken i nuläget. Årets andra
redovisning visar dock att inget medborgarförslag har passerat tidsgränsen.
Kommunledningsförvaltningen ser antalet obesvarade medborgarförslag i
sammanställningen som ett tecken på att många medborgarförslag lämnas in.
Kommunledningsförvaltningen kan också konstatera att nästan alla motioner
bereds inom den lagstadgade tidsfristen. Förvaltningen noterar dock att den äldsta
motionen är från 2018 och att beredningstiden därmed med råge överstigit tolv
månader.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 31 augusti 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Ärendet har beretts av arbetsutskottet den 15 september 2020 som lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 31 augusti 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
__________
Kopia till:
Samtliga nämnder, för kännedom
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Paragraf 136

Ärendenummer KS2020/530

Sammanträdesdatum 2021 för kommunfullmäktige
Beslut
Måndagen den 15 februari 2021

Måndagen den 20 september 2021

Måndagen den 15 mars 2021

Måndagen den 18 oktober 2021

Måndagen den 12 april 2021

Måndagen den 15 november 2021

Måndagen den 17 maj 2021

Måndagen den 13 december 2021

Måndagen den 14 juni 2021, klockan
09.00

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen. Kommunens nämndsekreterarnätverk har också fått
möjlighet att lämna synpunkter
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen,
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också
hänsyn i mesta möjliga mån tagits till skollov och Sveriges Kommuner och
Landstings mötesplanering.
Till skillnad från föregående års sammanträdesplan för kommunstyrelsen är det
föreslaget att kommunstyrelsen sammanträder elva istället för nio gånger 2021. De
två extra sammanträdestillfällena består av ett sammanträde den 21 juni och ett
den 5 oktober. Ett sammanträde i juni är något som efterfrågats av
planavdelningen då man upplevt att det blir ett för långt uppehåll mellan
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kommunstyrelsens sammanträde i maj och i september för de planärenden som
ska beslutas i kommunstyrelsen. Med ett sammanträde i juni, utan efterföljande
kommunfullmäktige, kan planärenden hanteras mer skyndsamt.
Motivet för ett extra sammanträde oktober är att det behövs ett senare tillfälle för
att det ska finnas tid för förvaltningen att sammanställa delårsrapporten för
Enköpings kommun. Sammanträdet den 5 oktober bereder alltså ärenden, precis
som sammanträdet den 28 september, till kommunfullmäktige den 18 oktober. Det
extra kommunstyrelsesammanträdet den 5 oktober är avsett för att endast bereda
delårsrapporten och inga andra ärenden. Tidigare år har man fått dela upp
delårsrapporten i två vilket lett till att kommunfullmäktige inte fått ta ställning till den
förrän under novembersammanträdet. Med denna sammanträdesplan bedömer
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige kommer kunna hantera
delårsrapporten redan i oktober.
Arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet fattar
egna beslut om sina sammanträdesdagar.
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram förslag till tidsplan för styrning
och uppföljning för 2021. För att arbetet med årsredovisning, årsplaner och taxor
och avgifter ska fungera enligt tidplanen är det viktigt att alla nämnder inklusive
kommunstyrelsen planerar sina möten så att tidplanen kan hållas.
Ekonomiska konsekvenser
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett
halvdagsarvode (sammanträden under 4 timmar). Den uppskattade kostnaden för
ett kommunfullmäktige med heldagsarvode är 160 000 kronor och ett
halvdagsarvode 80 000 kr, inklusive PO-tillägg. De föreslagna nio
kommunfullmäktigesammanträden, där uppskattningsvis två kommer arvoderas
med heldagsarvode, skulle ge en totalkostnad på 880 000 kronor. Till detta
tillkommer en årlig kostnad för webb-sändning av sammanträdena till ett fast pris
av 84 900 kr per år.
Den uppskattade kostnaden för ett kommunstyrelsesammanträde med
heldagsarvode är 50 000 kronor och ett halvdagsarvode 25 000 kronor, inklusive
PO-tillägg. Den uppskattade kostnaden för de föreslagna elva sammanträden med
kommunstyrelsen, om man antar att två sammanträden halvdagsarvoderas, blir då
totalt 500 000 kr. 50 000 kronor av denna totalkostnad utgör då kostnaden för de
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två ytterligare sammanträden som föreslås för 2021 jämfört med 2020, eftersom
dessa väntas bli halvdagssammanträden.
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram.
Miljömässiga konsekvenser
Inga miljömässiga konsekvenser har identifierats.
Sociala konsekvenser
Inga sociala konsekvenser har identifierats.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Måndagen den 15 februari 2021
Måndagen den 20 september 2021
Måndagen den 15 mars 2021

Måndagen den 18 oktober 2021

Måndagen den 12 april 2021

Måndagen den 15 november 2021

Måndagen den 17 maj 2021

Måndagen den 13 december 2021

Måndagen den 14 juni 2021, klockan
09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Ärendet har beretts av arbetsutskottet den 15 september 2020 som lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Måndagen den 15 februari 2021
Måndagen den 20 september 2021
Måndagen den 15 mars 2021

Måndagen den 18 oktober 2021

Måndagen den 12 april 2021

Måndagen den 15 november 2021

Måndagen den 17 maj 2021

Måndagen den 13 december 2021

Måndagen den 14 juni 2021, klockan
09.00

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Måndagen den 15 februari 2021
Måndagen den 20 september 2021
Måndagen den 15 mars 2021
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Måndagen den 12 april 2021

Måndagen den 15 november 2021

Måndagen den 17 maj 2021

Måndagen den 13 december 2021

Måndagen den 14 juni 2021, klockan
09.00
__________
Kopia till:
Samtliga nämnder, för kännedom
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Paragraf 137

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan ställningstagande då det inte inkommit
något ärende.
__________
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Paragraf 138

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Svante Forslunds (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i styrelsen för AB
Enköpings Hyresbostäder och ersättare i upplevelsenämnden.

2. Till nedanstående uppdrag väljs:

Styrelsen för AB Enköpings Hyresbostäder, till och med 31 december 2022:

Ersättare

Karolina Mark (L)
efter Svante Forslund (L)

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2022

Ersättare,

Per Thunberg (L)
efter Svante Forslund (L)

Valnämnden, till och med 31 december 2022

Ordförande

Pia-Lena Fromell (M)
efter Vakant (M)
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Beskrivning av ärendet
Svante Forslunds (L) har den 20 september 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i styrelsen för AB Enköpings Hyresbostäder och ersättare
i upplevelsenämnden.
__________
Kopia till:
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
IT-avdelningen, för kännedom
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