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Paragraf 147  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.  

__________  
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Paragraf 148  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 151 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Informationsärenden  

• Kommundirektör Hannu Högberg informerar om bland annat geografiska 
beredningar, ungdomsberedningar, utvärdering av råden, utveckling av 
evenemang och organisationsöversyn av samhällsbyggnadsprocessen. 
Nya kommundirektören Daniel Nilsson-Hammargren börjar den 3 oktober. 
   

• Miljöstrateg Camilla Wester och Johanna Olsson från Vafab informerar om 
avfallstaxan 2023. 
 

• Näringslivschef Anna Holmström informerar om näringslivsrådet. 
 

• Kvalitetsstrateg Anna Nilsson informerar om råd för social hållbarhet i 
Uppsala län. 

Ärendedragningar 

• Kommundirektör Hannu Höberg föredrar ärendet svar på ledamotsinitiativ - 
vänorten Kaarina i Finland 
 

• Kvalitetsstrateg Annelie Högsund föredrar ärendet kommunstyrelsens 
delårsrapport augusti 2022. 
 

• Ekonomichef Daniel Nilsson och upplevelseförvaltningschef Jonas 
Nyström föredrar ärendet uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas 
hus. 
 

• Inköpschef Laila Eklund och kommunjurist Maria Ekblad föredrar 
ärendet regler för inköp och upphandling. 

__________  
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Paragraf 152 Ärendenummer KS2021/704 

Svar på medborgarförslag - Fler återvinningscentraler i 
kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 
kommunalförbundet VafabMiljö påbörjat genomförandeplan för Återbruk 2.0. 

Sammanfattning 
Den 10 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen på fler 
återvinningscentraler i kommunen. 
 
Enköpings kommun har tillsammans med kommunerna i Västmanland och Heby 
kommun kommunalförbundet VafabMiljö. Kommunalförbund har tagit över 
ansvaret för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de 
uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning 
som åligger kommunerna när det gäller avfallshantering enligt 15 kap miljöbalken 
från medlemskommunerna. 

I november 2021 presenterade kommunalförbundet projektrapporten Återbruk 2.0. 
Grundläggande principer för arbetet med Återbruk 2.0 har bland annat varit att 
återbruken ska utgå från kundens behov, servicegraden ska vara god, återbruken 
ska bidra till miljönytta även tillgänglighet och utformning har varit viktiga aspekter. 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunalförbundet 
VafabMiljös påbörjade arbetet med Återbruk 2.0 kommer leda till bättre möjligheter 
för medborgarna i Enköpings kommun att göra sig av med grovavfall på ett 
miljömässigt bra sätt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 125 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 
Projektrapport ÅB 2.0, daterad november 2021 
Genomförandeplan ÅB 2.0, daterad november 2021 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-11-15, § 160 
Medborgarförslag, Anna-Lena Löf, 2022-10-10 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet VafabMiljö för kännedom 
Medborgarförslagställare, Anna-Lena Löf för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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Paragraf 153 Ärendenummer KS2021/876 

Svar på motion - Se över Socialnämndens budget 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås i avvaktan på den pågående 
utredningen som socialnämnden gör, med en kartläggning och analys av antalet 
interna volymer och kostnad per intern volym. 

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny 
Karlsson (NE) och Kim Jämsää (NE) har den 2 december 2021 inkommit med en 
motion angående att se över socialnämndens budget för 2022. 

Motionärerna anser att behovet är minst lika stort att se över Socialnämndens 
budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut per 13 december 2021 att 
revidera vård- och omsorgsnämndens budget 2022. På motionärernas initiativ har 
socialförvaltningen redovisat för kommunstyrelsen att socialnämndens knappa 
budget för 2022 inte bedöms räcka till mer än den verksamhet som nämnden 
bedrev 2020.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att i avvaktan på den pågående 
utredningen som socialnämnden gör med en kartläggning och analys av antalet 
interna volymer och kostnad per intern volym bör motionen avslås. För närvarande 
är det svårt att ta ställning till motionärernas begäran om utökad budget då 
underlagen är ofullständiga. Denna pågående utredning påverkar inte bara budget 
2022 utan även budget för kommande år. 

Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december 
2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå 
socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i 
uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter 
att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 127 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29 
Protokoll, kommunfullmäktige, 2021-12-13, § 174 
Motion, Nystart Enköping, 2021-12-02 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62 
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Paragraf 154 Ärendenummer KS2022/195 

Svar på motion - Kommunala politikerdagar (SD) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens intentioner tas i beaktande i den 
pågående utredningen om medborgardialoger som pågår och de beslutsunderlag 
gällande fullmäktigeberedningar som ska tas fram under hösten 2022.  

Sammanfattning 
 Anders Lindén (SD) har den 18 februari 2022 inkommit med en motion där de 
oroas över ett minskat intresse för att engagera sig i den lokala politiken. De 
nuvarande forumen och formerna för kommunmedlemmar att ta del av, och 
engagera sig i, lokalpolitiken behöver utvecklas och en möjlig väg kan 
vara ”kommunala politikerdagar”. Under våren 2022 har en politisk arbetsgrupp 
(utsedd av kommunfullmäktige) genomfört en översyn av den politiska 
organisationen. Arbetsgruppens förslag presenterades på kommunfullmäktige i juni 
2022. Ett viktigt utvecklingsområde har varit att skapa bättre förutsättningar för 
medborgardialog, inflytande och engagemang hos kommunmedlemmarna. Bland 
de utvecklingsförslag som arbetsgruppen lade fram fanns ett om att ta fram 
beredningsgrupper under kommunfullmäktige för ungdomsfrågor respektive 
beredningsgrupper baserade på geografisk indelning. Kommunfullmäktige 
beslutade den 13 juni 2022, § 93 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för ett genomförande av dessa fullmäktigeberedningar med en 
preliminär tidplan december 2022. Kommunledningsförvaltningen genomför 2022 
en utredning om hur medborgardialoger generellt kan och bör genomföras i 
Enköpings kommun. Detta enligt kommunstyrelsens årsplan för år 2022. Pågående 
arbete har förankrats i den politiska arbetsgruppen men även i det politiska 
forumet ”Arena för hållbart växande Enköping 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jesper Englundh (S) yrkar att motionen avslås utifrån att en pågående utredning 
om medborgardialoger pågår och att beslutsunderlag gällande 
fullmäktigeberedningar ska tas fram under hösten 2022.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-08 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 28 
Motion ”Regelbundna kommunala politikerdagar”, 2022-02-18 

__________  
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Paragraf 155 Ärendenummer KS2022/229 

Svar på ledamotsinitiativ - Vänorten Kaarina i Finland 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet med vänorten Kaarina tillstyrks.  

Sammanfattning 
Kenta Hällbom, Miljöpartiet, inkom med ett ledamotsinitiativ den 10 mars 2022. 
Hällbom föreslår att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges företrädare ges i 
uppdrag att återuppta kontakt och utbyte med Enköpings vänort Kaarina i södra 
Finland under innevarande mandatperiod.  

Samarbete och utbyte har genomförts med vänorten Kaarina lång tid men varit 
något mera begränsad de senaste tio åren.  

Enköping ingår i finskspråkigt förvaltningsområde i lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Det innebär ett förstärkt skydd för finska språket och finsk 
kultur i Enköpings kommun. De som bor i Enköpings kommun med finsk bakgrund 
har bland annat rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med 
kommunen. Att finska språket och finsk kultur är närvarande i Enköping medför att 
ett aktivt utbyte med vänorten i Finland har betydelse. Samarbetet ger goda 
möjligheter att genom etablerade kontakter i Finland få till språkutbyten mellan 
skolor då kunskap i finska är av stor betydelse för en finskspråkig kommun. Med 
den gemensamma Natoansökan, övrigt samarbete mellan Sverige och Finland är 
kommunledningsförvaltningens bedömning att det ligger rätt i tiden för Enköpings 
kommun att verka för att aktivera förbindelsen med Kaarina.  

Det är angeläget att det finns en struktur för kontakterna annars riskerar ett 
samarbete bli beroende av personliga initiativ som kan gå om intet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att funktionen samordnare för finskt 
förvaltningsområde fortsätter dialogen med Kaarina för att identifiera aktuella och 
gemensamma samverkanspunkter och områden. Initialt kan det handla om breda 
ingångar, exempelvis näringslivsfrågor, frågor om social hållbarhet, stadsplanering 
med hållbart byggande, former för invånardialoger, utbildningsfrågor samt 
främjande av utbyten mellan invånare, föreningar och företag i Enköping och 
Kaarina. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar avslag till ledamotsinitiativet. 
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Anders Lindén (SD), Kenneth Hällbom (MP), Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen arbetsutskott, 2022-09-193, § 126 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-02 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 72 
Ledamotsinitiativ, Kenta Hällbom (MP), 2022-03-10 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenta Hällbom, Miljöpartiet, för kännedom 
Irma Aalto, samordnare, kommunledningsförvaltningen, för åtgärd  
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Paragraf 156 Ärendenummer KS2022/446 

Bidra till information och bildande av ny 
kolonilottsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och ger samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att skapa nya kolonilotter vid Gröngarn, samt att fortlöpande rapportera 
om bildande av en våtmark i området, under 2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens gav den 22 mars 2022, § 63, kommundirektören i uppdrag att 
aktivt bidra till informationen och bildande av en ny kolonilottsförening efter att 
Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR) inkommit med en skrivelse om 
att undersöka de formella förutsättningarna (föreningsbildning, arrendeavtal med 
mera) för nya kolonilottsområden. I skrivelsen föreslog KFR platser som möjligen 
kan vara lämpliga för nytt kolonilottsområde.  

I dagsläget finns det tre kolonilottsområden på kommunal mark, Svartkärrets-, 
Buskvretens- samt Gröngarns koloniförening. Dessa kolonilottsområden består av 
föreningar som arrenderar mark av Enköpings kommun. Avtalsparten gentemot 
kommunen är alltså en förening. Koloniföreningarna hyr i sin tur ut en odlingslott till 
föreningarnas medlemmar att odla på. I ett historiskt perspektiv har det funnits fler 
kolonilottsområden runt om i staden men dessa är nedlagda sedan 10-20 år 
tillbaka på grund av minskande intresse.  

Med uppdraget från kommunstyrelsen till kommundirektören har 
upplevelseförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan. Fokus 
har legat på att titta på förutsättningar att utöka koloniområdet vid Gröngarn med 
bakgrund i att Enköpings kommun äger mark omedelbart norr Gröngarns 
koloniförening. Marken som tidigare arrenderats ut som jordbruksmark men som 
under ett antal år legat i träda.  

Bedömningen är att kommunen bör gå vidare med en mera detaljerad utredning 
om anläggande av en våtmark genom att söka statligt stöd för anläggande av 
marken. Detta ger en ram för anläggande av nya kolonilotter vid Gröngarn samt 
fortsatt dialog med koloniföreningen. Storleken på kolonilotter avgör antalet möjliga 
lotter inom ytan. Ju mindre lotter desto fler hushåll kan få ta del av utökningen. 
Ytan på respektive lott är en dialog som kommunen kan föra med 
kolonilottsföreningen och som beaktas vid upprättandet av ett arrendekontrakt. 
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Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar att kommunstyrelsen tackar för informationen och ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skapa nya kolonilotter vid Gröngarn, 
samt att fortlöpande rapportera om bildande av en våtmark i området, under 2023. 

Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Anders Lindén yrkar bifall till 
Kenneth Hällboms (MP) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Kenneth Hällboms (MP) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-09-15, § 75 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Kartbilagor med beskrivning av förutsättningar, 2022-05-18 
Underlag utökning av kolonilotter vid Gröngarns koloniområde, UPF, 2022-05-04 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 63 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-03-10, § 18 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-15 
Skrivelse, kommunala natur- och friluftsrådet, september 2020. 
Mötesanteckningar, kommunala natur- och friluftsrådet, 2020-09-07 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tf. kommundirektör Hannu Högberg, för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd   
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Paragraf 157 Ärendenummer KS2022/615 

Förslag till ny överenskommelse Regionalt Forum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del ”överenskommelse om 
samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt 
forum” 

Sammanfattning 
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan 
mellan länets kommuner och Region Uppsala.  Denna samverkan och Regionalt 
forums arbete formaliserades i en överenskommelse mellan parterna.   

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende 
överenskommelsen.  Utgångspunkten för revideringen var den gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram i 
förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums medlemmar gavs, med 
stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel och framföra 
synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala. 

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse 
på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick 
vidare Regionalt forum.  Förslag till ny överenskommelse presenterades på 
Regionalt forum 20 maj, som gav Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att 
slutligen godkänna förslag till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive 
part, något beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. Nästa steg i 
processen är att respektive part behandlar och beslutar om överenskommelsen i 
därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning och reglemente. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen arbetsutskott, 2022-09-13, § 129 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-01 
Missiv, Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
Förslag nu överenskommelse Regionalt Forum 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen; för åtgärd 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,  
Socialnämnden, för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom   
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Paragraf 158 Ärendenummer KS2022/441 

Avsluta C-tillsammans 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Enköpings kommun frånträder avsiktsförklaringen 
för C-tillsammans på grund av att de interkommunala samarbetena inom Uppsala 
län nu bedrivs inom ramen för Regionalt Forum, Region Uppsala.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att 
skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. 
Detta följdes därefter upp av en avsiktsförklaring som Enköpings kommunstyrelse 
fattade beslutet om den 23 mars 2021, § 57. 

De interkommunala samarbetena inom Uppsala län bedrivs nu inom ramen för 
Regionalt Forum, Region Uppsala. Avsiktsförklaringen är därmed inaktuell och 
föreslås avslutas. Enköping har under våren 2022 meddelat de andra kommunerna 
och koncensus finns bland kommundirektörerna att avsluta Ctillsammans och 
istället fortsätta och utveckla de interkommunala samarbetena inom ramen för 
Regionalt Forum. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 130 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-01 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-03-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd 
Heby kommun, för kännedom 
Håbo kommun, för kännedom 
Knivsta kommun, för kännedom 
Tierps kommun, för kännedom 
Älvkarleby kommun, för kännedom 
Östhammars kommun, för kännedom   
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Paragraf 159 Ärendenummer KS2022/448 

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsrapport januari – augusti 2022 med prognos för 2022 för kommunstyrelsen 
fastställs 

Sammanfattning 
En delårsrapport per sista augusti 2022 har upprättats av 
kommunledningsförvaltningen. I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 
finns elva kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål 
och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsplan finns de prioriterade satsningar 
som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. 
Bedömningen är att fem av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och sex mål är 
delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Det är något förbättrat 
jämfört med tertialrapporten i april då tre mål bedömdes vara på rätt väg. 
Genomförda och planerade satsningar bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.  

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på 
kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medans den externa 
personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Årets medarbetarundersökning 
visar ett oförändrat resultat vad gäller medarbetarengagemang samt ett något 
förbättrat resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar. Kommunstyrelsens 
driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 137,1 
miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 60,8 procent av budgeten. 
Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse 
jämfört med budget på 7 miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras av ett överskott 
av personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Nämndens investeringsbudget 
är på 11,7 miljoner kronor. Prognosen är att 9,7 miljoner kronor av budgeten 
kommer förbrukas under året. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 132 
Tjänsteskrivelse, tjänsteskrivelse, 2022-09-12 
Delårsrapport augusti 2022, Kommunstyrelsen 
__________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd  
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Paragraf 160 Ärendenummer KS2020/746 

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens förslag 
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och 
läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som 
sitt eget, daterat 2 september 2022, och överlämnar det till kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Enköpings kommuns delårsrapport 
per den 2020-08-31 (KS2020/570). Bedömningen är att delårsrapporten inte är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

Följande sammanfattande bedömning anger revisorerna i granskningen: 

• Grundat på vår översiktliga granskning har det framkommit omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Enköpings kommun 
inte är upprättat i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 
Intäkterna är 17,9 mnkr för låga, vilket ger en motsvarande negativ 
resultatpåverkan. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 
 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 
 

• Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens 
återrapportering anser vi det vara svårt att utifrån den information som 
lämnats i delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av 
verksamhets- och medarbetarmål är förenlig med de av fullmäktige 
fastställda målen. I delårsrapporten görs ingen uppföljning av indikatorerna 
och det lämnas ingen tydlig bedömning/prognos av måluppfyllelse för 
respektive verksamhets- och medarbetarmål. I delårsrapporten anges att 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning (målen inom kommunens 



 Protokoll  21 (42) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

sex uppgifter, medarbetarmålen och finansiella målen) sammantaget 
bedöms kunna uppfyllas under året. Det är dock inget vi utifrån given 
information i delårsrapporten kan verifiera. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 131 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-04 
Yttrande, revisionsrapport, granskning av delårsrapport, 2022-09-02 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 154 
RKR – Yttrande september 2020 
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport, 2022-09-02 
Utlåtande delårsrapport 2020, 2020-10-20 

__________  
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Paragraf 161 Ärendenummer KS2022/436 

Tidplan för planering och uppföljning 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. tidplan för planering och uppföljning 2023 daterad 7 juli 2022 antas, 
 

2. ge kommundirektören delegation att ändra datumen i tidplanen för 
planering och uppföljning 2023 markerade med bokstaven B. 

Sammanfattning 
Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen fyra gånger per år. En 
gemensam tidplan för kommunens nämnder, bolag och förbund tas fram årligen 
och beslutas av kommunstyrelsen. 

Nytt för 2023 är att även datum för processen kring resursfördelningsmodellens 
framtagande samt den långsiktiga investeringsplanen finns med i tidplanen. 
 
Tidplanen är avstämd med den beslutade tidplanen för kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 133 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-18 
Tidplan planering och uppföljning 2023 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, bolag och förbund i Enköpings kommunkoncern, för kännedom 
Samtliga förvaltningschefer, för kännedom 
VD och förbundsdirektör i Enköpings kommunkoncern, för kännedom 
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom  
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Paragraf 162 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. upplevelsenämnden får i uppdrag att utreda samt besluta gällande ett 
Föreningarnas hus. 
 

2. utredningen utökas till att även omfatta lokaler utanför det egna 
fastighetsbeståndet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avsluta uppdrag ”Föreningarnas hus” (KS2021/901), eftersom 
upplevelsenämnden enligt deras reglemente ansvarar för frågan. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) 
och Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 25 januari 2022, § 15 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” inom 
kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget skulle redovisas i september månad 
2022.  

Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som 
inte längre är tillgängliga. Därför finns det behov av att ta fram ett förslag på 
ett ”föreningarnas hus”. Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som 
kan vara ändamålsenliga för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad 
målgrupp och lokalbehov. Förslaget bör även innehålla villkor och 
konsekvenser för hur ”Föreningarnas hus” ska finansieras och förvaltas. I 
uppdraget bör även jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag ingå. 

Upplevelsenämnden är den nämnd som ansvarar för kommunens samarbete med 
föreningar i Enköping. Upplevelsenämnden har till exempel till uppgift att göra 
lokaler tillgängliga för föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta 
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dessa. Frågan gällande ett ”föreningarnas hus” är alltså något som 
upplevelsenämnden ansvarar för, inte kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
bör uppdraget som kommunstyrelsen beslutade om den 25 januari 2022 (§ 15) 
avslutas och frågan lämnas över till upplevelsenämnden för vidare hantering.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tilläggsyrkande: utredningen utökas till att 
även omfatta lokaler utanför det egna fastighetsbeståndet. 

Linda Johansson (S) yrkar på följande tilläggsyrkande: upplevelsenämnden får i 
uppdrag att utreda samt besluta gällande ett Föreningarnas hus till juni 2023. 

Peter Book (M) yrkar avslag på Linda Johannsons (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och två tilläggsyrkanden.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen är överens om att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar så.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anders Wikmans (NE) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordfrågande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Linda Johanssons (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs och ska genomföras.  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: 
JA-röst för bifall till Linda Johanssons (S) tilläggsyrkande 
NEJ-röst för avslag till Linda Johanssons (S) tilläggsyrkande 

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Jesper Englundh (S)  X   

Mats Flodin (M)   X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Jenny Gavelin (L) X   

Bo Reinholdsson (KD)  X  
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Kenneth Hällbom (MP)  X  

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)   X  

Peter Book (M)  X  

Antal: 7 9  0 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Linda Johanssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 134 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-27 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-01-25, § 15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunjurist, för åtgärd  
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Paragraf 163 Ärendenummer KS2021/232 

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tekniska nämndens förslag att besluta om ny 
kalkyl för nytt avloppsreningsverk då beloppet redan är uppdaterat i 
kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 och investeringsplan 
2023-2026. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar uppdateras investeringsplanen 
årligen. För stora projekt som nytt avloppsreningsverk tar det ofta omkring 10 år 
från förstudie till färdigbyggd anläggning vilket medför att projektkalkyler 
kontinuerligt uppdateras efter nya förutsättningar och krav. 

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om en ny 
kalkyl; 760 miljoner kronor (TF2021/217). Vid tekniska nämndens beslut hade den 
årliga uppdateringen redan skett i underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsplan för 2022-2026 (KS2021/192). 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ny totalbudget inte behöver beslutas då 
beloppet redan är uppdaterat i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
2022 och investeringsplan 2023-2026.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 135 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, TF2021/217, 2021-03-17, § 29 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, KS2021/192, 2021-06-14, § 89 

__________ 
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Paragraf 164 Ärendenummer KS2022/533 

Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att: 

1. starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 
Kolarvik och Sjöängarna. 
 

2. finansiering med 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens 
investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
så kallat genomförandebeslut för enskilda namngivna projekt innan de får 
verkställas. 

I kommunens vatten- och avloppsplan finns det områden som är prioriterade för en 
utbyggnad av vatten och avlopp utifrån ett antal kriterier. Vatten- och 
avloppsplanen antogs i kommunfullmäktige den 8 juni 2015, § 90. 

Områdena Kolarvik och Sjöängarna har i planen en hög prioritet då områdena 
ligger alldeles intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan. 

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering 
och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. 
Därmed kan genomförandefasen påbörjas. Utbyggnaden planeras att bli klar under 
2025. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 136 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-20 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, TF2021/479, 2022-06-15, § 67 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  



 Protokoll  28 (42) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 165 Ärendenummer KS2022/579 

Utveckling av fastighet Centrum 34:3 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott (PLEX) får i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan 
gällande fastigheterna Centrum 34:3 och 34:4, för att på så sätt skapa en 
långsiktighet kring användningen av fastigheterna och medge en så stor bredd av 
verksamheter som möjligt. 

Ärendet 
Efter beslut av tekniska nämnden i september 2019 köptes gymnastikhuset tillbaka 
från AB Enköpings hyresbostäder (EHB). EHB förvärvade fastigheten från 
kommunen år 2013 med syftet att skapa hyresrätter och en detaljplaneändring 
genomfördes för bostadsändamål. Byggnaden är idag delvis uthyrd till en 
konstförening.  

Gymnastikhuset är i stort behov av invändig renovering och de tekniska 
installationerna har nått sin livslängd. Lokalen har matchats mot verksamheternas 
behov och för närvarande finns inget behov av lokalen för kommunal verksamhet. 
Efter annonsering har två intressenter visat intresse att bedriva annan verksamhet 
än bostäder i lokalen. För att möjliggöra uthyrning av lokalen till någon av 
intressenterna behövs en detaljplaneändring som medger andra verksamheter än 
bostäder.  

En ny detaljplan för Centrum 34:3 och 34:4 kommer att skapa förutsättningar att 
hyra ut hela lokalen vilket medför hyresintäkter som täcker löpande driftkostnader. 

För att skapa en långsiktighet av lokalens användning bör en ny detaljplan medge 
en så stor bredd av verksamheter som möjligt. Kommunledningsförvaltningens 
initiala bedömning är att byggnaden och läget innebär att fastigheten skulle kunna 
vara lämplig för tex samlingslokal, kontor och skola/gymnastiksal. Planprocessen 
bör pröva vilka ändamål som är lämpliga med inriktning att skapa så en stor 
flexibilitet. 

Yrkande  
Jesper Englundh (S) och Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 137 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plex-utskott, för hantering 
Tekniska nämnden, för kännedom  
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Paragraf 166 Ärendenummer KS2022/638 

Sammanställning av nyckeltal för stiftelser år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av nyckeltal för 2021 för de stiftelser som Enköpings kommun 
förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med 
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser. Delar 
av den löpande förvaltningen av stiftelserna ansvarar kommunlednings-
förvaltningen för via ekonomiavdelningen. Bland uppgifterna ingår att 
sammanställa information om stiftelserna inför kommunstyrelsens årliga uppföljning 
av dessa. 

En tabell med nyckeltalen för år 2021 för den årliga uppföljningen bifogas. De 
nyckeltal som redovisas är stiftelsernas intäkter, resultat och kapitaltillgångar. 
Vidare framgår beslutad utdelning av medel från respektive stiftelse, antal personer 
och övriga destinatärer som beviljats bidrag samt utdelningsbara belopp år 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 138 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-13 
Nyckeltal för år 2021 för de stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun 

__________  
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Paragraf 167 Ärendenummer KS2021/127 

Regler för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. anta förslag till regler för inköp och upphandling, daterat den 8 augusti 
2022, 
 

2. reglerna ska börja gälla den 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen den 24 mars 2015, 
paragraf 51 (KS2015/116), ska sluta gälla 31 december 2022. 

Ärendet 
Kommunens riktlinjer för direktupphandling behöver revideras för att följa 
upphandlingslagstiftningen. Utöver det behövs det regler som kompletterar den 
policy som fullmäktige antog 14 mars 2022, § 38 (KS2021/128).  

Den 25 januari 2022, § 14 beslutade kommunstyrelsen att skicka ett förslag till 
regler för inköp och upphandling på remiss till nämnderna. Svar har kommit från 
tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. Utifrån de inkomna remissvaren har ett nytt 
förslag till regler för inköp och upphandling tagits fram.  

I det nya förslaget till regler för inköp och upphandling har det förtydligats vad 
nämndens och förvaltningens ansvar innebär i praktiken och vilken roll 
inköpsavdelningen har. Dispositionen har också gjorts om, för att göra det tydligare 
vad som gäller vid respektive typ av inköp (avrop från ramavtal, annonserad 
upphandling och direktupphandling) och vilka delar som gäller oavsett typ av inköp 
(avsnitt 4, Övergripande förhållningssätt vid anskaffning).  

Förslaget till regler för inköp och upphandling förtydligar det ansvar som redan idag 
ligger på nämnden i egenskap av upphandlande myndighet. Detta ansvar följer 
direkt av kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och nämndens reglemente 
och åligger nämnden oavsett vad som sägs i dessa regler. Reglerna innebär inte 
en ansvarsförskjutning utan förtydligar enbart det ansvar som redan gäller. 
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Reglerna för inköp och upphandling syftar inte till att i detalj beskriva vilka krav 
kommunen ska ställa i en upphandling. Finns det behov av att mer specifikt 
beskriva hur en viss typ av upphandling ska gå till och vilka krav som ska ställas 
får det regleras särskilt. Det skulle till exempel kunna handla om ett dokument som 
styr vilka krav den upphandlande myndigheten ska ställa när den beslutat att 
tillämpa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 140 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-09 
Förslag, Regler för inköp och upphandling, 2022-08-08 
Remissvar, tekniska nämnden, 2022-03-16 TN § 26 
Remissvar, upplevelsenämnden, 2022-03-15 UPN § 28 
Remissvar, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-04-13 UAN § 55 
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2022-03-23 VON § 35 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, för kännedom  



 Protokoll  33 (42) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 168 Ärendenummer KS2022/640 

Beslut om upphandling av leasing av kommunikations- 
och datautrustning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla leasing av 
kommunikations- och datorutrustning,  
 

2. uppdra åt digitaliseringschef att besluta om: 
1. fastställande av upphandlingsdokument,  
2. större ändringar i upphandlingsdokumentet,  
3. att vid behov avbryta upphandling,  
4. att vid behov göra om upphandling, 
5. uteslutning av leverantörer,  
6. att anta leverantör (tilldelningsbeslut),  
7. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
8. förlängning av avtal. 

Sammanfattning 
Enligt beslut KS2014/508 så leasar kommunen kommunikations- och 
datorutrustning i stället för att äga den (definitionen av vilken utrustning som leasas 
reviderades i KS2019/256), det är nu dags att på nytt upphandla en 
leasingleverantör för att kunna fortsätta leasa denna utrustning.  

Att genomföra en upphandling av ny leverantör av leasingtjänsten för kommunens 
kommunikations- och datorutrustning är ett måste för att kunna försätta att leverera 
utrustningen på beslutat sätt då befintligt leasingavtal löper ut 2022-12-31.  

Leasing är också ett effektivt sätt att säkerställa att man inte får en föråldrad 
datorpark vilket leder till högre support och avbrottskostnader. Den allmänna tron 
om leasing är att det blir oftast något dyrare än att köpa och äga men att man inte 
binder upp kapital. Detta är inte hela sanningen då datorer och mobiltelefoner ofta 
har ett restvärde när den ekonomiska livslängden är slut. Tar man restvärdet i 
beaktande så kan man få något dyrare datorer/mobiltelefon (bättre kvalité) till 
samma kostnad som om man köper en billigare dator/mobiltelefon eller samma 
dator/mobiltelefon till en lägre kostnad. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 141 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-16 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
IT-chefen, för åtgärd   
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Paragraf 169 Ärendenummer KS2022/113 

Beslut om upphandling av datorer, surfplattor samt 
tillbehör 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. genom ett öppet upphandlingsförfarande upphandla datorer, surfplattor 
och tillbehör.  
 

2. uppdra åt digitaliseringschef att besluta om: 
1. fastställande av upphandlingsdokument,  
2. större ändringar i upphandlingsdokumentet,  
3. att vid behov avbryta upphandling,  
4. att vid behov göra om upphandling, 
5. uteslutning av leverantörer,  
6. att anta leverantör (tilldelningsbeslut),  
7. att vid behov återkalla tilldelning, samt 
8. förlängning av avtal. 

Sammanfattning 
Bra IT-utrustning är en förutsättning för att dagens kommunala verksamhet ska 
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Avtalstiden för befintligt avtal håller på att löpa 
ut så det är dags att göra en ny upphandling för att säkra försörjningen av datorer, 
surfplattor samt tillbehör.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-30 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
IT-chefen, för åtgärd   
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Paragraf 170 Ärendenummer KS2022/21 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag daterade den 31 augusti 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och 
oktober varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts 
färdigt.  

Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 31 augusti 
2022 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 11 motioner och 33 medborgarförslag som är under beredning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 143 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-01 
Redovisning, ej besvarade medborgarförslag och motioner, 2022-08-31 

__________  
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Paragraf 171 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut, september 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen: 

• Beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat av 
kommunjurist Maria Ekblad den 2022-09-13. 

• Tidsbegränsade anställningar, 2022-05-31 – 2022-09-19. 
• Tillsvidare anställningar, 2022-05-31 – 2022-09-19. 
• Beslut om att flytta kommunstyrelsens personalutskott den 19 september 

2022, fattat av kommunstyrelsens ordförande Peter Book den 2022-09-06. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 
Delegationsbeslut, allmän handling, 2022-09-13 
Redovisning, tidsbegränsade anställningar, 2022-05-31 – 2022-09-19. 
Redovisning, tillsvidare anställningar, 2022-05-31 – 2022-09-19. 
Delegationsbeslut, flytt av sammanträdesdag, 2022-09-06 

__________  
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Paragraf 172 Ärendenummer KS2022/2 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen, september 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsens till dels för kännedom 

Följande beslut eller handlingar har kommit till kommunstyrelsens för kännedom: 

• Region överenskommelse, SMADIT från juni 2022 och framåt. 
• Brev till kommunerna angående störningar i kollektivtrafiken, från 

trafikdirektör Karin Svingby, 2022-08-26 
• Aktieägaravtal för Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-09-07 
• Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-06-14, § 93 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20. 

__________  
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Paragraf 173 Ärendenummer KS2018/633 

Val och avsägelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande avsägelser godkänns:  

1. Sverre Ahlbom (SPF) avsägelse som ledamot i kommunala 
pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Sverre Ahlbom (SPF) har inkommit med en avsägelse gällande sin plats som 
ledamot i kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-20 
Avsägelse, Sverre Ahlbom (S), 2022-09-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare, för åtgärd   
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Paragraf 174 Ärendenummer KS2022/608 

Ledamotsinitiativ - skattepengarnas verkningsgrad 

Kommunstyrelsens beslut 
Ledamotsintiativet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning.  

Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) har inkommit med ett ledamotsintiativ den 18 juli 2022. 

Kristjan Valdimarsson yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur hög 
verkningsgraden är på Enköping kommuns skattepengar. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar avslag på ledamotsinitiativet. 

Peter Book (M) yrkar att ledamotsinitiativet skickas till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa 
mot varandra och finner att kommunstyrelsens skickar ledamotsinitiativet till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.  

Votering begärs och ska genomföras.  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: 
JA-röst för Peter Books (M) yrkande. 
NEJ-röst för Jesper Englundhs (S) yrkande. 

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Ulrika Ornbrant (C) X   

Jesper Englundh (S)   X  

Mats Flodin (M)  X   

Elisabeth Norman (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   
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Kenneth Hällbom (MP) X   

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD)  X   

Peter Book (M) X   

Antal: 9 6 0 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen skickar ledamotsintiativet till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare, för åtgärd   
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Paragraf 175 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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