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Plats och tid
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Se sida 2.
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Ordförande
Monica Avås
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Beslutande

Justerarnas signaturer

Monica Avås, ordförande (M)
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)
Ingvar Smedlund (M)
Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Yvonne Bromée (M)
Magnus Johansson (M)
Elisabeth Norman (C)
Rebecka Lindström (C)
Urban Wahlberg (C)
Jan Fredriksson (C)
Katarina Zeste (L)
Kristina Eriksson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Jesper Englundh (S)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Hans Olsson (S)
Robin Wäsche (S)
Anders Wikman (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Kim Jämsä (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Benjamin Albertsson (SD)
Tommy Henriksson (SD)
Angelika Bergfeldt (SD)
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare
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Paragraf 31

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Sundblad (S) och Kenneth Hällbom (MP) utses till protokolljusterare, med
Anders Wikman (NE) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 32

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 33

Ärendenummer KS2020/213

Medborgarförslag - Skapa tillgänglighet för
draghundsträning vid belyst motionsspår
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om tillgänglighet för draghundsträning vid belyst motionsspår
har inkommit den 11 mars 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 34

Ärendenummer KS2020/209

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

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om cirkulationsplats på Stockholmsvägen har inkommit den 9
mars 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 35

Ärendenummer KS2020/208

Medborgarförslag - Bredda Salavägen vid
Lastbilsgatan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bredda Salavägen vid Lastbilsgatan har inkommit den
9 mars 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 36

Ärendenummer KS2020/64

Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman
med finska språkkunskaper
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om referensperson/äldreombudsman med finska
språkkunskaper har inkommit den 24 januari 2020.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 37

Ärendenummer KS2020/142

Ombudgetering av investeringar i bokslut 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringar med totalt 9,6
miljoner kronor enligt sammanställning daterad 2020-03-10.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt kommunfullmäktiges antagna regler för
investeringar ska ombudgetering (överföring) av investeringsutgifter till
nästkommande år beredas i samband med årsbokslut. Investeringsprojekt följer
inte kalenderår utan sträcker sig över årsskiften med förskjutningar över tid på
grund av olika orsaker. Därför behöver ombudgetering göras för att uppnå en tydlig
uppföljning av projektets totala budget och utfall. Huvudprincipen för
ombudgetering är att pågående projekt ombudgeteras så att de kan fortsätta efter
årsskiftet.
Utfallet för de totala investeringsutgifterna 2019 är 540,2 miljoner kronor och
budgeten uppgick till 661,3 miljoner kronor. Av den totala avvikelsen med 121,1
miljoner kronor föreslås investeringsbudgeten för 2020 minska med 9,6 miljoner
kronor för den skattefinansierade verksamheten.
De senaste årens utvecklade arbetsrutiner innebär att nya prognoser för projektens
utbetalningar görs i samband med bokslut. En bedömning sker för vad som bör
överföras/minskas till nästkommande år och åren därefter.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringar med totalt 9,6
miljoner kronor enligt sammanställning daterad 2020-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringar med totalt 9,6
miljoner kronor enligt sammanställning daterad 2020-02-24 med redaktionella
ändringar.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering av investeringar med totalt 9,6
miljoner kronor enligt sammanställning daterad 2020-03-10.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 38

Ärendenummer KS2019/797

Årsredovisning för Enköpings kommun 2019, samt
uppföljning av strategiska mål 2016-2019
Beslut
1. Årsredovisning för Enköpings kommun 2019 godkänns.
2. De mål och uppdrag för 2019 som inte är uppfyllda ska hanteras i enlighet med
vad som framgår av årsredovisningen genom att:
a) de ingår i uppföljningen enligt ny styrmodell eller
b) hanteras av nämnder i ordinarie verksamhetsprocess och investeringsprocess

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta
kommunens årsredovisning och är det politiska organ som fastställer
årsredovisningen. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast den 15 april
lämna över årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfullmäktige. Det bör inte ske
innan dess att kommunfullmäktige har beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för
Enköpings kommun år 2019. Av årsredovisningen framgår att Enköpings kommun
redovisar ett resultat på 49,6 miljoner kronor för år 2019, vilket är 23,9 miljoner
kronor över budget för året. I resultatet för 2019 ingår reavinster från
exploateringsverksamhet med 62,1 miljoner kronor, men det finns även
kostnadsposter som betraktas som jämförelsestörande. Om dessa poster räknas
bort är resultatet 0,5 miljoner kronor.
Det kan jämföras med ett justerat resultat för 2018 på 63,2 miljoner kronor.
Resultatet i årsredovisningen för 2018 var 49,4 miljoner kronor men för att det ska
vara jämförbart med 2019 justeras det med 13,8 miljoner kronor till 63,2 miljoner
kronor. Justeringen görs på grund av ändrad redovisningsprincip för
exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar.
För hela kommunkoncernen redovisas ett resultat på 161,5 miljoner
kronor. Kommunkoncernens resultat 2018 var 75,7 miljoner kronor. I resultatet för
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2019 ingår realisationsvinster på 87,6 miljoner kronor i AB Enköpings
Hyresbostäders resultat vilket till stor del förklarar det goda resultatet.
De strategiska mål som KF beslutat om för perioden 2016-2019 följs upp i
årsredovisningen. Av mål och uppdrag som är beslutade för 2019 har 22
konstaterats inte vara uppfyllda.
Då kommunfullmäktige har beslutat om mål och uppdrag föreslås
kommunfullmäktige också besluta om hur de mål och uppdrag som inte är
uppfyllda ska hanteras. Kommunledningsförvaltningen har i årsredovisningen
sammanställt mål och uppdrag under respektive strategiskt mål. I
sammanställningen framgår för de inte uppfyllda målen och uppdragen om
de ingår i uppföljning enligt den nya styrmodellen eller ska hanteras av de
nämnder som är ansvariga för målet. I vissa fall är det uppdrag som ska hanteras i
den investeringsprocess som finns.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Enköpings kommun 2019 godkänns.
2. De mål och uppdrag för 2019 som inte är uppfyllda ska hanteras i enlighet med
vad som framgår av årsredovisningen genom att:
a) de ingår i uppföljningen enligt ny styrmodell eller
b) hanteras av nämnder i ordinarie verksamhetsprocess och investeringsprocess
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Enköpings kommun 2019 godkänns.
2. De mål och uppdrag för 2019 som inte är uppfyllda ska hanteras i enlighet med
vad som framgår av årsredovisningen genom att:
a) de ingår i uppföljningen enligt ny styrmodell eller
b) hanteras av nämnder i ordinarie verksamhetsprocess och investeringsprocess
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Enköpings kommun 2019 godkänns.
2. De mål och uppdrag för 2019 som inte är uppfyllda ska hanteras i enlighet med
vad som framgår av årsredovisningen genom att:
a) de ingår i uppföljningen enligt ny styrmodell eller
b) hanteras av nämnder i ordinarie verksamhetsprocess och investeringsprocess

Yrkanden
Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE), Urban Wahlberg (C) och Kristina
Eriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 39

Ärendenummer KS2020/272

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
Beslut
1. Revisionsberättelsen anses mottagen och anmäld.
2. Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
Enligt 5 kapitlet 48 paragrafen andra punkten kommunallagen (2017:725), får en
ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av
beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
Nedanstående ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar därför inte i beslutet
om ansvarsfrihet för respektive nämnd.
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i
kommunstyrelsen under perioden 2019-01-01—2019-12-31:
Anders Wikman (NE)
Ingvar Smedlund (M)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Jesper Englundh (S)
Mats Flodin (M)
Magnus Ahlkvist (V)
Peter Book (M)
Elisabeth Norman (C)
Kenneth Hällbom (MP)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
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Tommy Henriksson (SD)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i miljö- och
byggnadsnämnden under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Jan Fredriksson (C)
Matz Keijser (S)
Angelika Bergfeldt (SD)
Ros Mari Bålöw (S)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i socialnämnden
under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Peter Book (M)
Yvonne Bromée (M)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Mats Flodin (M)
Susanna Gerhard (C)
Johan Engwall (S)
Tommy Henriksson (SD)
Monica Avås (M)
Monica Hallgren (C)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i
upplevelsenämnden under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Kristina Eriksson (KD)
Magnus Johansson (M)
Rebecka Lindström (C)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i valnämnden
under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
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Angelika Bergfeldt (SD)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Solweig Sundblad (S)
Kim Jämsä (NE)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i tekniska
nämnden under perioden 2019-01-01-2019-12-31:
Anders Wikman (NE)
Urban Wahlberg (C)
Robin Wäsche (S)
Hans Olsson (S)

Beskrivning av ärendet
Revisionen har den 10 april 2020 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019. Av
revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat kommunstyrelsen,
nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheterna i Enköpings
kommuns moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt
återrapportering till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet,
kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag. Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt
kommunallag, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt
givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2019 års
granskningar" samt i övriga bifogade rapporter från lekmannarevisorer och
sakkunnigt biträde. Årets resultat är positivt och uppgår till 49,6 mnkr. Resultatet
innebär en positiv avvikelse mot budgeterat resultat med 23,9 mnkr. Kommunen
uppfyller balanskravet och har inga underskott från tidigare år att återställa.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig med undantag för Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden redovisar ett
större underskott (-24 mnkr) för 2019. De åtgärder som nämnden vidtagit under
året bedöms inte vara tillräckliga för att minska underskottet och nämnden bedöms
heller inte ha haft en tydlig styrning och uppföljning av ekonomin och vidtagna
åtgärder. Prognossäkerheten bedöms inte ha varit helt tillfredsställande.
Vissa övriga brister har även noterats i årets granskningar vilket framgår av
revisorernas redogörelse för 2019. Revisorerna bedömer att årets resultat är
förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet. Detta då de finansiella målen för 2019 bedöms som uppfyllda.
Revisorerna kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida
verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för
verksamheten då en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för de
strategiska målen saknas. Det framgår inte hur många procent av målen som ska
vara helt uppfyllda för att det strategiska målet ska bedömas som uppfyllt.
Revisorerna kan därför inte uttala oss om måluppfyllelsen fullt ut. Däremot noterar
vi att måluppfyllelsen för de smart-mål som baseras på de strategiska målen till
övervägande del bedöms som uppfyllda. Det saknas en övergripande redovisning
av måluppfyllelse för målen som har sträckt sig från 2016 till och med 2019.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker också
att kommunens årsredovisning godkänns.
__________
Kopia till:
Samtliga nämnder, för kännedom
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Paragraf 40

Ärendenummer KS2020/180

Revisionsrapport - Granskning av momshantering
Beslut
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En revisionsrapport om granskning av momshantering har inkommit den 2 mars
2020.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 41

Ärendenummer KS2020/181

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll
rörande hantering av interkommunala ersättningar och
statsbidrag inom utbildningsverksamheten
Beslut
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En revisionsrapport om granskning av intern kontroll rörande hantering av
interkommunala ersättningar och statsbidrag inom utbildningsverksamheten har
inkommit den 3 mars 2020.
__________
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Paragraf 42

Ärendenummer KS2019/605

Svar på revisionsrapport - Granskning av
evakueringen av kommunhuset
Beslut
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att PwC på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av evakueringen av
kommunhuset. Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågorna; har
kommunstyrelsen och berörda nämnder haft en tillräcklig intern styrning och
kontroll inför beslut och genomförande av evakueringen av kommunhuset, samt
fanns ett väl genomarbetat underlag till grund för beslutet.
Utifrån revisionsfrågorna har följande kontrollfrågor varit vägledande:
•

Vilka var de bakomliggande orsakerna till att kommunhuset evakuerades?

•

Vilka alternativa lokallösningar övervägdes och finns
konsekvensbeskrivningar inkl. hyreskostnader etc. för de olika
alternativen?

•

Fanns det en tydlig konstadsberäkning för alla aktiviteter kopplade till
evakueringen såsom flyttkostnader, möbler etc. och har en uppföljning av
denna beräkning skett?

•

Fanns en tydlig roll- och ansvarsfördelning inför, under och efter
evakueringen av kommunhuset?

•

Har inköp/avrop i samband med evakueringen gjorts av

•

Har effekterna hos medarbetarna baserat på vidtagna åtgärder följts upp

ramavtalsleverantörer?
utifrån arbetsmiljöaspekten?
•

Hur ser planen ut framåt avseende kommunhuset och lokalförsörjningen
för kommunens förvaltningar?

Rapporten har skickats på remiss till tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanfattande bedömning utifrån
revisionens rekommendationer. Den 17 mars 2020 antog kommunstyrelsen
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kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnade det till
kommunfullmäktige och revisorerna, men med följande tillägg:
"Kommunstyrelsen delar tekniska nämndens uppfattning att den inte brustit i sin
interna kontroll vad gäller ansvaret för kommunens lokalförsörjning. Följaktligen
anser vi heller inte att kommunstyrelsen brustit i sin uppsiktsplikt över övriga
nämnders verksamhet."
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
__________
Kopia till:
För åtgärd: Kommunledningsförvaltningen, samhällbyggnadsförvaltningen
För kännedom: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden
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Paragraf 43

Ärendenummer KS2019/699

Upphävande av regler för hyresfria lokaler för
handikapp- och pensionärsföreningar
Beslut
1. Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i
Enköpings kommun 95/KLK051 upphävs.
2. I protokollstexten ska det stå "funktionsrätt" istället för "handikapp".

Reservationer
Anders Wikman (NE), Agneta von Schoting (NE), Kim Jämsä (NE) och Magnus
Ahlqvist (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att upplevelseförvaltningen den 8 september 2016
fick i uppdrag att utreda upplevelsenämndens stöd till föreningar. Nämnden gav
också i uppdrag till upplevelseförvaltningen att utifrån utredningen föreslå regelverk
och rutiner för hanteringen av de olika stödformerna. Med stöd menas dels
kontanta bidrag, dels subventioner av kostnader för anläggningar och lokaler, men
också det konsultativa stöd som erbjuds.
Föreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter både via föreningsdialog och
enskilda möten. Förslaget har skickats ut till samtliga politiska partier. Dessutom
har en webbenkät har gjorts där pensionärs- och funktionsrättsföreningar har fått
möjlighet att lämna synpunkter.
Den 21 maj 2019 var ärendet uppe i upplevelsenämnden som återremitterade
ärendet med motiveringen att en konsekvensanalys hur de nya bidragsreglerna
slår för olika typer av föreningar önskades.
Den 27 september 2019 behandlades ärendet återigen i nämnden och
konsekvensanalysen redovisades muntligt. På sammanträdet togs beslut om nya
bidragsregler från och med 1 januari 2020. I samband med beslutet upphävdes
tidigare regelverk om bidrag till föreningar som nämnden beslutat om. Regler för
hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings kommun
är emellertid beslutad av kommunfullmäktige och upplevelsenämnden föreslår
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därför till kommunfullmäktige att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun upphävs.
Den 19 november 2019 behandlades ärendet vid kommunstyrelsen som beslutade
att inför kommunfullmäktiges sammanträde ska ärendet kompletteras med en
konsekvensanalys, en beskrivning av att de nya bidragsreglerna inte motverkar
kommunfullmäktige övergripande mål om landsbygdsutveckling, samt en
beskrivning av vilka möjligheter som finns att hyra externa lokaler på kommunens
bekostnad.
Ärendet togs upp på kommunfullmäktige den 9 december 2019 som beslutade att
återremittera ärendet för att kompletteringen som gjordes på kommunstyrelsens
begäran är bristfällig och svarar inte på de frågor som ställdes och behöver därför
utvecklas.
Upplevelseförvaltningen har kompletterat ärendet med en reviderad
konsekvensanalys. Ärendet togs upp på upplevelsenämndens sammanträde den
23 januari 2020. Upplevelsenämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige
att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i
Enköpings kommun 95/KLK051 upphävs.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen konstaterar att en ny konsekvensanalys är framtagen. I
konsekvensanalysen bedömer upplevelseförvaltningen att berörda föreningar inte
påverkas negativt av att regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningar upphävs. De nya bidragsreglerna gynnar särskilt föreningar
med många aktiva medlemmar och som har en bra och meningsfull verksamhet.
Upplevelseförvaltningens bedömning är att detta kompenserar för upphävd
hyresfrihet och istället kommer att gynna berörda föreningar.
Kommunledningsförvaltningen har nedan kompletterat konsekvensanalysen för att
exemplifiera hur det nya bidragssystemet och upphävd hyresfrihet kan slå för olika
typer av föreningar.
I det nya bidragssystemet som beslutades av upplevelsenämnden den 27
september 2019 fördelas föreningsbidraget på grundstöd, verksamhetsstöd och
utvecklingsstöd. Grundstödet är en symbolisk summa pengar som samtliga
bidragsberättigade får utbetalt i samband med att de ansöker om verksamhetsstöd.
Verksamhetsstödet grundar sig på hur många aktiviteter och deltagare föreningar
haft på sina aktiviteter föregående år samt hur väl föreningens verksamhet möter
upp mot ett urval av kvalitetsaspekter/prioriterade områden som leder mot
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kommunens långsiktiga mål. Föreningen kan då få kvalitetspoäng genom att
exempelvis arbeta för minskat utanförskap, jämställdhet, delaktighet och inflytande,
trygghet och säkerhet, förbättrad folkhälsa, eller att ta tillvara på målgruppens
intressen. Utöver detta finns en summa för utvecklingsstöd som kan sökas
enskilda projekt.
Hur upplevelseförvaltningens tilldelade budget för föreningsstöd fördelas mellan
verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag beror på hur många föreningar som
söker och beviljas utvecklingsbidrag samt hur många kvalitetspoäng föreningarna
kommer upp till och dess fördelning.
Exemplet nedan syftar till att visa att fördelningen för grundstöd, verksamhetsstöd
och utvecklingsstöd kommer att variera mellan föreningar. Exemplet visar också att
föreningar som bedriver verksamhet med hög kvalité och har utvecklingsprojekt
kommer gynnas.

Förening A har sitt grundstöd som bidragsberättigad förening. De har även haft en
del aktiviteter under föregående år som står för lite mer än hälften av det totala
bidraget för föreningen under året. Föreningen har även sökt ett utvecklingsstöd då
de ser behov av att särskilt arbeta mer med vissa utvecklingsfrågor exempelvis
kring trygghet och säkerhet.
Förening B har sitt grundstöd som bidragsberättigad förening. En majoritet av det
totala bidraget grundar sig på den verksamhet föreningen haft. Föreningen har
inte sökt utvecklingsstöd.
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Förening C har sitt grundstöd som bidragsberättigad förening. Föreningen har
under föregående år haft väldigt få aktiviteter och får därför ett litet
verksamhetsstöd. Föreningen har en uttalad vilja och ambition att vilja utvecklas
framåt, genom nya aktiviteter och målgrupper och har därför sökt ett
utvecklingsstöd som står för majoriteten av årets föreningsbidrag.

Förening A 1

Förening B

Förening C

Antal sammakomster

35

50

15

Totalt antal deltagare vid
genomförda sammankomster

1650

5000

250

Kvalité i verksamheten/antal
kvalitetspoäng

Hög

Låg

Medel

Verksamhetsstöd

11 850 kr

12 500 kr

3 000 kr

Utvecklingsstöd

8 000 kr

Nej

20 000 kr

Lokalkostnader

10 500 kr

15 000 kr

4 500 kr

Summa exklusive grundstöd
men inklusive lokalkostnader

+ 9 350 kr

- 2 500 kr

+ 18 500 kr

Upplevelseförvaltningen gör bedömningen att funktionsrätts- och
pensionärsföreningar är aktiva föreningar med verksamhet av hög kvalitet. De
skulle därmed gynnas av det nya bidragssystemet och vara kompenserade för
slopad hyresfrihet.
Kommunledningsförvaltningen delar upplevelseförvaltningens bedömning och
konstaterar att om hyresfriheten får vara kvar och det totala föreningsbidraget är
oförändrat så blir konsekvensen att fördelningen av föreningsbidraget ändras så att
föreningar med höga kvalitetspoäng och som bedriver utvecklingsprojekt
missgynnas relativt andra föreningar.

Beloppen är fiktiva. Beloppen kan fastställas först när alla föreningar sökt
verksamhetsbidrag. I exemplet antas 150 kr per sammankomst och 2 kr per deltagare vid
låga kvalitetspoäng 3 kr vid medel, respektive 4 kr vid höga kvalitetspoäng,
utvecklingsbidrag på 8000 kr respektive 20 000 kr, samt 300 kr i lokalkostnad per
sammankomst.

1
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Kommunledningsförvaltningen noterar att det kommunala pensionärsrådet och det
kommunala tillgänglighetsrådet inte har använts som remissinstanser vid ärendets
beredning. Däremot har berörda föreningar haft möjlighet att lämna synpunkter, via
föreningsdialog och enskilda möten, på de nya bidragsreglerna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår till kommunfullmäktige att Regler för
hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings kommun
95/KLK051 upphävs
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad
tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.

Yrkanden
Magnus Ahlqvist (V) och Agneta von Schoting (NE) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Bromée (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att det
i protokollstexten ska stå "funktionsrätt" istället för "handikapp".
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, yrkat av Kristina Eriksson (KD) med flera och ett yrkande om avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut, yrkat av Magnus Ahlqvist (V) med flera.
Slutligen finns ett tilläggsyrkande från Yvonne Bromée (M) om att det ska stå
"funktionsrätt" istället för "handikapp" i protokollstexten.
Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att fullmäktige först får ta ställning
till om kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller avslås och därefter till Yvonne
Bromées (M) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordförande låter fullmäktige ta ställning och finner att fullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut samt Yvonne Bromées (M) tilläggsyrkande.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden
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Paragraf 44

Ärendenummer KS2019/47

Taxor och avgifter för pensionärs- och
funktionsrättsföreningarna 2020
Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till komplettering av
taxor och avgifter för 2020.
2. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från 15 april 2020.

Reservationer
Anders Wikman (NE), Agneta von Schoting (NE) och Kim Jämsä (NE) reserverar
sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att ärendet Taxor och avgifter, KS2019/47, blev för
nämndernas del återremitterat av kommunfullmäktige i juni 2019. Ärendet återkom
till kommunfullmäktige den 9 december 2019 som då beslutade att Moderaternas,
Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag om taxor
och avgifter för 2020 antas med undantag för de delar av ärendet som berör
hyreskostnaderna för pensionärs- och funktionsrättsföreningarna som
återremitteras för att få det förtydligat.
Upplevelsenämnden har den 23 januari antagit upplevelseförvaltningens förslag till
kompletteringar avseende pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och
avgifter.
Kommunledningskontorets bedömning
Upplevelseförvaltningen har förtydligat att pensionärs- och funktionsrättsföreningar
ingår i föreningskategori 2 i taxor och avgifter, samt att pensionärs- och
funktionsrättsföreningar har hyresfritt i Kryddgårdens specialsalar samt i
Kryddgårdens A-sal och kommunens gymnastiksalar vid aktiviteter som främjar
hälsa och motion. Kompletteringarna är införda i upplevelsenämndes förslag på
taxa och avgifter 2020.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige fastställer
upplevelsenämndens förslag till kompletteringar avseende pensionärs- och
funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter för 2020.
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Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till komplettering av
taxor och avgifter för 2020.
2. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från 15 april 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till komplettering av
taxor och avgifter för 2020.
2. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från 15 april 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
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Paragraf 45

Ärendenummer KS2017/316

Gemensam utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder beslut om antagande
Beslut
Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Fyra Mälarstäder är
ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och
Västerås. Samarbetet startade 2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är
samarbetet väletablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och flera
aktiva arbetsgrupper med olika temaområden. Utgångspunkt för samarbetet är
att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn
på långsiktiga utvecklingsfrågor.
Under våren 2017 beslutades att ta fram en gemensam utvecklingsplan för Fyra
Mälarstäder. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en
önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050 och
Agenda 2030 som ramverk. Planen, som tagits fram i en bred process med såväl
intern som extern kommunikation, ska bidra till en hållbar utveckling för
kommunerna och framför allt gynna samarbetet mellan städerna.
Den gemensamma utvecklingsplanen har varit på remiss mellan den 8 april och
den 8 juli 2019. Remissen gick ut till berörda regionala aktörer, myndigheter,
aktörer inom näringslivet, kommuner och internt inom Fyra Mälarstäder. Syftet med
remissförfarandet var att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda parter
möjlighet till insyn och påverkan. Genom att ett stort antal aktörer varit
delaktiga och lämnat synpunkter kan den slutgiltiga planen till stora delar sägas
vara gemensamt framtagen.
Under remisstiden inkom yttranden från 65 olika instanser. Bearbetning av den
gemensamma utvecklingsplanen har gjorts under hösten 2019 utifrån inkomna
yttranden. Justeringar har gjorts i samråd med politiker, styrgrupp,
samordningsgrupp och arbetsgrupper. Den antagna handlingen kommer vara
ett stöd i mellankommunala frågor för tjänstepersoner och förtroendevalda.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-14
Kommunfullmäktige

På ett gemensamt Fyra Mälarstäder presidiemöte för kommunstyrelserna den 16
januari 2020 togs beslut om att den gemensamma utvecklingsplanen tas vidare för
antagande i respektive kommun under våren 2020.
Den gemensamma utvecklingsplanen ska:
•

Bidra till att uppfylla globala och nationella mål som Agenda 2030 för en
hållbar utveckling.

•

Ha betydelse för utvecklingen på storregional, regional och lokal nivå
genom att vara en ram för kommande arbete inom de olika
planeringsnivåerna, bland annat i kommuntäckande översiktlig planering
och i kommande revideringar av regionala utvecklingsstrategier (RUS)

•

Vara vägledande i det mellankommunala samarbetet och utgöra ett stöd
för tjänstepersoner och förtroendevalda

•

Vara ett viktigt stöd för att påverka den statliga och regionala
infrastrukturplaneringen

•

Vara en utgångspunkt i det regionala tillväxtarbetet, med
planeringshorisont år 2050

•

Sätta fokus på samhällsutmaningar i ett bredare perspektiv

•

Stödja samarbetsprojekt som leder till ökad kommunal effektivitet

Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fyra fokusområden
med tillhörande mål och delmål. Dessa bygger på befintliga övergripande program
och strategier från de fyra kommunerna. De fyra fokusområdena är:
•

Närhet

•

Kunskap och arbete

•

En mälarnära destination

•

Livskvalitet

Fortsatt process
Styrgruppen för Fyra Mälarstäder, de fyra kommundirektörerna, ansvarar för
att uppdrag ges och att aktiviteter görs för att den gemensamma
utvecklingsplanens intentioner och mål uppfylls.
Följande uppdrag godkändes vid gemensamt kommunstyrelsepresidium för Fyra
Mälarstäder, 2020-01-16, i Strängnäs:
•

Inåtriktade uppdrag: samarbete kring löneservice, digitalisering,
samhällsfastigheter samt kompetensförsörjning.
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•

Utåtriktade uppdrag: deltagande vid Stockholm Business Arena,
gemensamt klimatlöfte, Mälaren, kollektivtrafik och infrastruktur.

Styrgruppen kan ge befintliga arbetsgrupper nya uppdrag eller inriktningar med
målsättningen att uppnå målen i den gemensamma utvecklingsplanen. Aktiviteter
godkänns av styrgruppen. Vidare kan intentionerna i den gemensamma
utvecklingsplanen uppfyllas via gemensamma utspel.
Ekonomisk bedömning och finansiering
Utgångspunkten är att samarbetet ska stärka de fyra kommunerna, skapa
mervärde för de samverkande kommunerna och vara ekonomiskt fördelaktigt.
Utvecklingsplanen ska stötta det fortsatta arbetet och bidra till att samarbetet har
genomslagskraft och genererar nya arbetstillfällen, fler företag och
bättre tillgång till utbildning och därmed säkra tillväxt. Gemensamma projekt och
utvecklingsarbete ska både vara effektivare i sig och leda till en ökad ekonomisk
effektivitet i alla kommunerna. Projekt ska drivas inom befintlig ramar.
Hållbar utveckling
Den gemensamma utvecklingsplanen har de globala målen i Agenda 2030 som
utgångspunkt och ska bidra till att stärka de fyra kommunernas möjligheter att nå
målen. Utvecklingsplanen ska ge Fyra Mälarstäder ger bättre förutsättningar att
göra skillnad och ge både nuvarande och kommande generationer möjlighet
att leva ett hållbart liv.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder har tagits fram i en bred
samverkan mellan arbetsgrupper, politiker och andra intressenter. Planen får stor
betydelse som en ledstjärna för det fortsatta samarbetet mellan städerna.
Gemensamt kan kommunerna möta de utmaningar som vi alla står inför, dra nytta
av varandras erfarenheter och utvecklas tillsammans. Den gemensamma
utvecklingsplanen ger samarbetet kraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 5 mars 2020 och
lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas.
__________
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Paragraf 46

Ärendenummer KS2019/665

Exploateringsavtal för Lillsidan 5:5 - beslut om
godkännande
Beslut
Exploateringsavtal med Fastica 138 AB godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i samband med
antagandet av detaljplan för Lillsidan 5:5 tecknas ett exploateringsavtal mellan
kommunen och Fastica 138 AB (ICA). Exploateringsavtalet tecknas då det är en
privat markägare som ska genomföra detaljplanen och avtalet syftar att reglera och
förtydliga exploatörens och kommunens ansvar och skyldigheter i genomförandet
av detaljplanen.
Planområdet är idag ett industriområde som ska omvandlas till bostads- och
butiksområde. Planområdet kommer att bestå av två områden där den norra delen
av fastigheten kommer att innehålla en ICA butik samt bostäder och den södra
delen bestå av bostäder.Exploatören ansvarar för utbyggnaden inom
exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen. Exploatören ansvarar även för
att genomföra de åtgärder på omkringliggande allmän platsmark som krävs för
områdets exploatering.
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för
utbyggnaden av lokalgatan och gång- och cykelvägar. Kommunen har rätt att ta ut
gatukostnadsersättning av exploatören i samband med utbyggnaden av den lokala
gatan. För genomförande av detaljplanen krävs en fastighetsreglering för reglering
av blivande kommunal gata och allmän platsmark samt att mark avstyckas för den
framtida förskoletomten. Exploatören svarar för förrättningskostnaderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal med Fastica 138 AB godkänns
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 5 mars 2020 och
lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Exploateringsavtal med Fastica 138 AB godkänns
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal med Fastica 138 AB godkänns
__________
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Paragraf 47

Ärendenummer KS2017/493

Detaljplan för Lillsidan 5:5 - beslut om antagande
Beslut
Detaljplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsens planmark, och exploateringsutskott i september 2017 lämnade positivt planbesked för
att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för Lillsidan 5:5, och gav
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett sådant förslag samt
beslutade att planen inte bedömdes innebära sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.
Då planen bedöms ha ett allmänt intresse sker planprocessen i ett utökat
förfarande. Parallellt pågår planprocess för ytterligare tre delområden i anslutning
till Doktor Westerlunds gata.
Fastighetsägaren önskar uppföra en ny livsmedelsbutik integrerat med ny
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom planområdet. Ett planförslag
som möjliggjorde en ny butik samt cirka 130 lägenheter upprättades och skickades
på samråd i augusti 2018. Under samrådet inkom synpunkter och upplysningar
som tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med alla de
pågående detaljplanerna i närområdet påverkade planens utformning inför
granskning.
Detaljplanen var sedan utsänd för granskning under åtta veckor i juni-augusti 2019.
12 yttranden inom under granskningstiden varav fem med synpunkter och/eller
upplysningar. Mindre revideringar av planförslaget har därefter gjorts. Inga
sakägare med kvarstående synpunkter finns i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo för att antas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 5 mars 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
__________
Kopia till:
Sökande

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

38 (46)

Protokoll

39 (46)

Sammanträdesdatum
2020-04-14
Kommunfullmäktige

Paragraf 48

Ärendenummer KS2020/66

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige antar arbetsordningen daterad 2020-03-10, med ändringen att
punkt 27 i arbetsordningen stryks och att redaktionella ändringar i numreringen
görs med anledning av borttagandet av punkten.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktiges presidium gett
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över kommunfullmäktiges
arbetsordning. Som ett resultat av översynen har följande ändringar gjorts i
förslaget till ny arbetsordning.
För att effektivisera möjligheten att såväl ta emot som för medborgaren att
inkomma med medborgarförslag finns ett webbformulär på enkoping.se. Ett
medborgarförslag ska väckas genom att det inges skriftligt samt att
kontaktuppgifter tydligt framgår för att återkoppling ska kunna ske. För att
säkerställa att medborgarförslaget uppfyller de formella kraven och därmed
behandlas har det i arbetsordningen för fullmäktige under § 34 ”Medborgarförslag”,
punkt 4 lagts till att medborgarförslag väcks genom att fylla i webbformuläret på
enkoping.se.
Under ”Beredning av ärende” har ett nytt stycke lagts till för att säkerställa
ordningen och framförhållningen vid sammanträdet. En ny punkt: §
39 Valberedningens ordförande lägger fram samtliga valärendena till
kommunfullmäktiges sekreterare senast klockan 12.00 fredagen före mötet.
För att möjliggöra för fullmäktiges ledamöter att kunna möta medborgarna och
besvara frågor behöver frågorna finnas tillgängliga i god tid före
kommunfullmäktiges sammanträde. Under § 47 ”Allmänhetens frågestund” stycke
3 har därför lagts till Frågor bör ställas i god tid, dock senast klockan 12.00
fredagen närmast innan sammanträdet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att föreslagna ändringar i
kommunfullmäktiges arbetsordning är välbehövliga för att säkerställa den
demokratiska processen och medborgarens möjlighet till delaktighet och inflytande.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar arbetsordningen daterad 2020-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Efter utskottets beredning har en reviderad arbetsordning, daterad 2020-03-10,
tillfogats ärendet där arbetsutskottets förslag till ändringar är inarbetade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Arbetsordningen godkänns, med den ändringen att punkt 39 får lydelsen:
"Valärenden anmäls till kommunfullmäktiges sekreterare senast klockan 12.00
fredagen före mötet".
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar arbetsordningen daterad 2020-03-10, med ändringen att
punkt 27 i arbetsordningen stryks och att redaktionella ändringar i numreringen
görs med anledning av borttagandet av punkten.
__________
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Paragraf 49

Ärendenummer KS2020/43

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 2020
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad 20 februari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 2 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt punkt 33 och 34 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 20 februari 2020 sammanställt en lista över
ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. Listan omfattar sju motioner och
tjugo medborgarförslag. En av motionerna är äldre än ett år, övriga befinner sig
inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är ett från
2017, övriga är från 2019 och senare. Det äldsta medborgarförslaget har till viss
del behandlats av kommunstyrelsen i september och
kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att återkomma i ärendet. Beredningen
av övriga medborgarförslag befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera en liten ökning i antalet
medborgarförslag. Tidigare år när redovisningen har omfattat motsvarande antal
medborgarförslag har det till viss del berott på att handläggningstiderna för
medborgarförslagen varit för långa. Samtliga nämnder har emellertid blivit bättre på
att besvara medborgarförslagen inom den lagstadgade tidsfristen på tolv månader.
Årets första redovisning visar att bara ett medborgarförslag har passerat
tidsgränsen. Kommunledningsförvaltningen ser snarare antalet obesvarade
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medborgarförslag i sammanställningen som ett tecken på att fler medborgarförslag
lämnats in.
Kommunledningsförvaltningen kan också konstatera att de allra flesta 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.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 20 februari 2020 anmäls och läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 20 februari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad den 20 februari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 50

Ärendenummer KS2019/414

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
socialnämnden 2019, fjärde kvartalet 2019
Beslut
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2019 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 31 januari 2020 paragraf 7 överlämnat en rapport över ej
verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Av rapporten
framkommer 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.
Socialförvaltningen har två ärenden att rapportera som ej verkställt. Det är två
barn, syskon, som beviljats kontaktfamilj. Utredning av möjlig familj pågår och
bedömning är att verkställighet av insats kommer att ske inom kort.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 mars 2020 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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Paragraf 51

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om
medborgarförslag
Beskrivning av ärendet
- Tekniska nämndens beslut från den 25 mars 2020, Medborgarförslag - Fler
papperskorgar från Dr. Westerlundsgatan till Linbanegatan, KS2019/515
- Tekniska nämndens beslut från den 25 mars 2020, Medborgarförslag- Måla
stenkulorna, KS2019/424
- Tekniska nämndens beslut från den 25 mars 2020, Medborgarförslag Bakgrundsmusik i Enköpings parker, KS219/516
- Kommunstyrelsens beslut från den 17 mars 2020, Medborgarförslag – Sveriges
närmaste stad, placera logotypen med slogan vid de stora förbifarterna,
KS2019/811
__________
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Paragraf 52

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Halima Ali Mohammeds (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i valnämnden
Lars Walls (S) avsägelse av uppdraget som vice ordförande i valnämnden.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Valnämnden, till och med 31 december 2022:
Vice ordförande

Torbjörn Andersson (S)
efter Lars Wall (S)

Ersättare

Karin Nilsson (S)
efter Halima Ali Mohamed (S)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 2022:
Ersättare

Tina Löfgren (S)
efter Vakant (S)

Beskrivning av ärendet
Halima Ali Mohammed (S) har den 9 april 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i valnämnden
Lars Wall (S) har den 11 april 2020 inkommit med en avsägelse av uppdraget som
vice ordförande i valnämnden.
__________
Kopia till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
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