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Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 28 juni, klockan 09:30 
  
Avser paragrafer 103 - 132, varav paragraferna 108 och 107 är omedelbart justerade 
  
Sekreterare  
 Clara Thorgren  
  
Ordförande  
 Peter Book (M) 
  
Justerande  
 Matz Keijser (S) 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-21 
Anslaget sätts upp 2022-06-28 
Anslaget tas ned 2022-07-20 
Sista dag att överklaga 2022-07-19 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan, tisdagen den 21 juni 2022, klockan 09.00-17:00 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Bitte Myrsell (M) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) § 103-131 
Kenneth Hällbom (MP) § 103-131 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Linda Johansson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare § 103-104 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare § 105-132 

  
Ajourneringar  Efter § 105 10:30-10:45, under § 109 11:45-12:45, efter § 109 15:45-16:00 
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Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M) § 105-132 
Ingvar Magnusson (NE) § 103-131 
Tuija Rönnback (NE) § 104-132 
Magnus Ahlkvist (V) § 103-131 
Lars Wistedt (SD) 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, tf kommundirektör  

Clara Thorgren, sekreterare § 103-131 
Cecilia Toresäter, tf stabschef kommunledningsförvaltningen 
Åsa Olsson, chef ledningsstöd  
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Gunilla Fröman, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 105  
Tomas Rådkvist (MP) ordförande för tekniska nämnden § 105 
Lotta Tronet, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen § 105 
Linda Lindahl, förvaltningschef utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen § 105 
Linda Ahlsén, HR-chef § 109   
Magnus Jacobsson, beredskapsstrateg § 109   
Maria Ekblad, kommunjurist § 109   
Ann-Sofie Magnusson, controller § 109   
Johanna Appeltofft, exploateringsingenjör § 109   
Domagoj Lovas, planarkitekt § 109   
Ingela Höij, controller § 109   
Anna Nilsson, verksamhetstrateg § 109   
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Paragraf 103  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Matz Keijser (S) väljs att justera protokollet. 
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Paragraf 104  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

• Övrig fråga - IOP avtal  
 

• Ledamotsinitiativ – Bjuda in Svenska Kraftnät 
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Paragraf 105 Ärendenummer KS2022/384 

Information gällande hur tekniska nämnden, vård- och 
omsorgsnämnden  samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden kan återställa budget i 
balans 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens uppmanade den 25 maj 2022, § 119, tekniska nämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att till 
kommunstyrelsen i juni rapportera hur nämnden kan återställa budget i balans, 
med anledning av redovisat underskott i tertial 1 2022. Kommunstyrelsen 
uppmanar även tekniska nämnden att till kommunstyrelsen återkoppla hur 
engångsposter prognostiseras och budgeteras. 
 
Gunilla Fröman, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och Tomas 
Rådkvist (MP), ordförande för tekniska nämnden informerar om hur tekniska 
nämnden kan återställa budget i balans samt hur engångsposter prognostiseras 
och budgeteras.  

Lotta Tronet, förvaltningschef och Barbara Lundgren, administrativ chef vård- och 
omsorgsförvaltningen informerar om hur vård- och omsorgsnämnden kan återställa 
budget i balans.  
 
Linda Lindahl, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
Mats Flodin (M) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar 
om hur nämnden kan återställa budget i balans.  

Beslutsunderlag 
Bildspel 2022-06-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-14 
Rapport Tertialrapport period jan- april 2022, daterad 2022-05-10 
Fortsatt utredning gymnasiet feb 2022. UAN2022/788 
Protokollsutdrag UAN 2022-06-15 § 116 
Protokollsutdrag TN 2022-06-15 § 65 
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Protokollsutdrag VON 2022-06-15 § 68 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-13 

__________  
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Paragraf 106  

Beslut om stängda dörrar gällande §§ 107-108 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet ska hållas inom stängda dörrar i 
ärendena gällande hyresvärdsupphandlingen av nytt kommunhus (KS2022/551) 
samt anställning av kommundirektör (KS2022/72).  
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Information 

• Linda Ahlsén, Enköpings kommuns nya HR-chef presenterar sig.   
 

• Magnus Jacobsson, beredskapsstrateg informerar om 
kontinuitetsplanering, arbetet med alternativ ledningsplats.  
 

• Maria Ekblad, kommunjurist informerar om visselblåsarfunktion.  
 

• Hannu Högberg, tf kommundirektör informerar om socialchefrekrytering.  
  

• Ann-Sofie Magnusson, controller informerar om besparingar gällande 
placeringskostnader för socialförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
 

• Ann-Sofie Magnusson informerar vidare om kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges kalendarium för hösten 2022 och tidplan för hösten 
gällande budget 2023.  

 
Ärendedragningar  

• Exploateringsavtal Centrum 18:1 
Föredragande:  Johanna Appeltofft, exploateringsingenjör  
 

• Detaljplan Centrum 18:1 
Föredragande: Domagoj Lovas, planarkitekt 
 

• De kommunala bolagens verksamhet under 2021 
Föredragande: Daniel Nilsson, ekonomichef 
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• Genomförandebeslut omklädningsrum Korsängen 
Föredragande: Ingela Höij, controller 
 

• Svar på ledamotsinitiativ - Sammanställ kommunens utvecklingsprojekt 
Föredragande: Anna Nilsson, verksamhetstrateg  

  

Beslutsunderlag 
Bildspel 2022-06-21 

__________  
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Paragraf 110 Ärendenummer KS2022/469 

Svar på skrivelse från kommunala natur- och 
friluftsrådet om naturreservat på Gröngarnsåsen - 
Dyarna  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
påbörja processen med att bilda ett kommunalt naturreservat för Gröngarnsåsen-
Dyarna. 

Sammanfattning 
Enköpings kommunala Frilufts- och Naturvårdsråd har den 21 oktober 2019 
inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där man föreslår kommunstyrelsen 
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att 
bilda ett kommunalt naturreservat av Gröngarnsåsen-Dyarna. 
 
Kommunstyrelsen gav därefter i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
utreda förutsättningarna för bildandet av ett naturreservat för området. Denna 
skrivelse utgör svaret på det uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX, 2022-06-09 § 48 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
PM 2022-05-23 
Skrivelse från kommunala natur-och friluftsrådet 2019-10-15 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.  
Peter Book (M) yrkar bifall till förslaget.  
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslaget.  
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till förslaget.  
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förslaget.  
Ander Lindén (SD) yrkar bifall till förslaget.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunala natur- och friluftsrådet 
SBF  
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Paragraf 111 Ärendenummer KS2016/600 

Detaljplan Centrum 18:1 - beslut om antagande  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med Kenneth Hällboms (MP) 
motivering.  

Reservationer 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet.    

Sammanfattning  
Fastighetsägaren fick positivt planbesked i PLEX 2016-12-08 § 126, för att pröva 
möjligheterna att utöka byggrätter på fastigheten Centrum 18:1, kvarter Bagaren, 
så kallat Paushus, i centrala Enköping. Enligt ansökan önskar fastighetsägaren 
utveckla fastigheten och stärka centrala Enköping med handelslokaler, centralt 
belägna bostäder och parkeringsplatser. 
 
Fastighetsägaren har 2019 med hjälp av arkitektkontor Kjellander Sjöberg tagit 
fram ett koncept för ett nytt Paushus. Underlag till konceptet var riktlinjer från 
fördjupad översiktsplan för Enköpings stad (Plan för Enköpings stad 2040) och 
dess bilaga 2 Centrumstudie som båda antogs i maj 2018. 
 
Koncept som har 14 nov 2019 presenterats till Kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott bygger på: 
· En uppdelad volym och en höjdsättning so trappar 
· Ett aktivt taklandskap 
· En öppen och artikulerad bottenvåning 
· Fasader med lugn, jämn fönstersättning 
· Beständiga fasadmaterial som är varierande inom en sammanhållen material- 
och färgpalett 
 
Avsikt var att: 
· Förtydliga och synliggöra stadskärnans läge i stadsbilden och markera Stora 
Torget som en viktig offentlig plats 
· Stärka centrums mångfald genom balanserat behov av ett samtida tillägg med en 
lyhörd tolkning till befintliga och värdefulla karaktärsdrag 
· Möjliggöra en attraktiv plats för hela staden, en inbjudande nod och målpunkt. "En 
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plats för alla" 
· Stärka utbudet i centrum, stärka redan existerande flöden och stråk i 
stadskärnan. 
· Detta avses göra med en heterogen volym som delar det nya Paushuset i 12 
delvolymer som varierar i höjd mellan 2 - 8 våningar. Koncept utgår ifrån behov av 
att anpassa sig till närliggande bebyggelse i centrum. Detta avses göra med hjälp 
av särskiljande fasaduttryck kopplat till delovolymerna (för att medföra önskvärd 
visuell mångfald) och med att tillföra centrum nytt värde i form av levande 
taklandskap och med ett genomgående markplan som förbinder Stora Torget och 
Kammakartorget tvärs genom Paushuset. 
· Möjliggöra en attraktiv plats för hela staden, en inbjudande nod och målpunkt. ”En 
plats för alla”, 
· Stärka utbud i centrum, stärka redan existerande flöden och stråk i stadskärnan. 
 
Detta avses göra med en heterogen volym som delar det nya Paushuset i 12 
delvolymer som varierar i höjd mellan 2 - 8 våningar. Koncept utgår ifrån behov av 
att anpassa sig till närliggande bebyggelse i centrum. Detta avses göra med hjälp 
av särskiljande fasaduttryck kopplat till delovolymerna (för att medföra önskvärd 
visuell mångfald) och med att tillföra centrum nytt värde i form av levande 
taklandskap och med ett genomgående markplan som förbinder Stora Torget och 
Kammakartorget tvärs genom Paushuset. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX 2022-06-09 § 60 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20 
Planbeskrivning daterad 2022-05-20 
Plankarta daterad 2022-05-20 
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-10 
Utlåtande daterad 2022-05-20 
Barnkonsekvensanalys daterad 2022-03-10 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till förslaget.  
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslaget.  
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förslaget.  
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
miljöpartiet kan godkänna den föreslagna BTA på 17.500 kvm, men vill ta bort den 
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översta 8:e våningen mot Källgatan och fördela dessa BTA till andra delar av 
fastigheten. 
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förslaget.  
 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Kenneth Hällboms (MP) yrkande.  
 
Socialdemokraterna yrkar bifall till Kenneth Hällboms (MP) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller att 
återremittera ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet.  
 
 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
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Paragraf 112 Ärendenummer KS2022/301 

Exploateringsavtal Centrum 18:1- beslut om 
godkännande  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Reservationer 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet.    

Sammanfattning 
I samband med antagandet av detaljplan för Centrum 18:1 tecknas 
Exploateringsavtal mellan kommunen och Enköping Centrum 18:1 AB. 
Exploateringsavtal tecknas i och med att det är en privat markägare som ska 
genomföra detaljplanen och avtalet syftar till att förtydliga exploatörens och 
kommunens ansvar och åtaganden i genomförandet av detaljplanen. Planområdet 
utgörs idag av ”PAUS-huset” som ska omvandlas till ett mångsidigt kvarter med 
handel, kontor och bostäder. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX 2022-06-09 § 59  
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 
Exploateringsavtal med bilagor 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande ändring i underlaget: 
Under punkten 3.5 ska ordet eventuella tas bort.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen återremitterat ärendet med anledning av att 
ärendet om antagande av detaljplan Centrum 18:1 (KS2016/600), § 111 
återremitterades.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     



 Protokoll  17 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 113 Ärendenummer KS2022/119 

Svar på medborgarförslag - Gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande yttrande:   

Förslagsställarna är tydliga i sina förslag - erbjud kostnadsfria mensskydd. 

I tjänsteskrivelsen som ligger till grund för avslagsbeslutet hänvisas till svaret på en 
motion från 2019, där helt andra aspekter om uppföljning av psykisk och fysisk 
ohälsa vägs in i beslutet. 

Därför anser jag att Kommunstyrelsen inte på ett vettigt sätt besvarar 
förslagsställarnas förslag. 

Som ersättare i Kommunstyrelsen har jag ingen rätt att lägga förslag, men hade 
jag fått det skulle jag ha bett om en återremiss för att besvara förslagsställarnas 
förslag. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 31 februari 2022 om gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor. Förslagsställare anser att kostnaderna är höga 
och de finns tjejer som inte har råd med mensskydd. 
 
Den 6 juni 2019 avslog kommunfullmäktige en motion om att genomföra försök att 
erbjuda mensskydd utan kostnad till kvinnor upp till ca 23 år, KS2018/169. 
Eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om frågan om gratis mensskydd relativt 
nyligen anser kommunledningsförvaltningen att frågan redan är utredd och 
besvarad. Kommunledningsförvaltningen anser därför att medborgarförslaget skall 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 105 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 29 
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Medborgarförslag, 2022-01-31 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2019-04-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställare   
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Paragraf 114 Ärendenummer KS2022/120 

Svar på medborgarförslag - Gratis mensskydd på 
allmänna toaletter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande yttrande:   

Förslagsställarna är tydliga i sina förslag - erbjud kostnadsfria mensskydd. 

I tjänsteskrivelsen som ligger till grund för avslagsbeslutet hänvisas till svaret på en 
motion från 2019, där helt andra aspekter om uppföljning av psykisk och fysisk 
ohälsa vägs in i beslutet. 

Därför anser jag att Kommunstyrelsen inte på ett vettigt sätt besvarar 
förslagsställarnas förslag. 

Som ersättare i Kommunstyrelsen har jag ingen rätt att lägga förslag, men hade 
jag fått det skulle jag ha bett om en återremiss för att besvara förslagsställarnas 
förslag. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 31 februari 2022 om gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor. Förslagsställare anser att kostnaderna för 
mensskydd är höga och de finns tjejer som inte har råd med mensskydd. 

Den 6 juni 2019 avslog kommunfullmäktige en motion om att genomföra försök att 
erbjuda mensskydd utan kostnad till kvinnor upp till ca 23 år, KS2018/169. 
Eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om frågan om gratis mensskydd relativt 
nyligen anser kommunledningsförvaltningen att frågan redan är utredd och 
besvarad. Kommunledningsförvaltningen anser därför att medborgarförslaget skall 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 106 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-26 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 30 
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Medborgarförslag, 2022-01-31 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2019-04-26 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka 
konsekvenserna om medborgarförslaget beviljas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller att 
återemittera ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att avgöra 
ärendet idag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.   

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställare   
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Paragraf 115 Ärendenummer KS2021/513 

Svar på medborgarförslag - Ta inte in flera 
kulturberikare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun med följande 
förslag: ”Ta inte in flera Kulturberikare Raketforskare Klaner IS krigare Afrikaner 
mm.” 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns något som Enköpings kommun kan göra 
för att påverka det som förslaget gäller. Den som vill bosätta sig i vår kommun 
avgör detta på egen hand. Att, som det står i förslaget, sträva efter att selektera 
vilka som får flytta hit utifrån yrke eller ursprung går även på tvären mot de 
inriktningar om Hållbarhet och Jämlikhet, som tagits för kommunens utveckling i 
Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 (KS2019/47) 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 107 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-20, § 117 
Medborgarförslag, 2022-07-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren   
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Paragraf 116 Ärendenummer KS2020/877 

Svar på medborgarförslag - Fastighets användning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående framtida användning av del av Idrottshus som 
innehållit badhus har inkommit den 27 december 2020. Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förslagsställaren önskar att 
byggnaden där badhus tidigare varit i Idrottshuset, kan användas till museum eller 
kommunhus. Förslagsställaren ser möjlighet för kommunen att vara en god förebild 
gällande återvinning av byggnaden samt att det finns goda möjligheter för 
parkeringar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort teknisk utredning av badhusdelen i 
idrottshuset och bedömning är att byggnadsdelen har nått sin tekniska livslängd, 
se bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24”. 
 
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår för att hyra in lokaler för 
cirka 450 medarbetare. 
 
I upplevelsenämnden (UPN2021/192, §80) den 19 oktober 2021 togs beslut om att 
befintliga muséum ska flyttas till kulturhus Joar. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
byggnadsdelen bedöms som utdömd och föreslagna verksamheter hanteras i 
andra lokalprojekt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 108 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2020-12-27 
Bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24” 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
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Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren   
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Paragraf 117 Ärendenummer KS2021/848 

Svar på medborgarförslag - Nytt kommunhus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning  
Ett medborgaförslag angående utseende på ett nytt kommunhus har inkommit den 
27 november 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställaren föreslår en idé på utformning av ett nytt kommunhus med 
inspiration av en skiftnyckel. 
 
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår och ambitionen är att 
hyra in lokaler för ca 450 medarbetare. En inhyrning innebär att en extern 
fastighetsägare har ansvar för byggnadens utformning. 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
kommunen ej kommer hantera lokalens utformning om föreslagen process 
verkställs. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 109 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 7 
Medborgarförslag, 2021-11-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren   
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Paragraf 118 Ärendenummer KS2021/873 

Svar på medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus har 
inkommit den 1 december 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställaren framför att Funktionsrätt Enköping (FRE) har drygt 1 500 
medlemmar organiserade i 16 föreningar som har behov av föreningslokal som kan 
bidra till minskad ensamhet och bättre hälsa. 
 
Föreningar kan idag hyra kommunala lokaler genom upplevelseförvaltningen. 
Enligt förslagsställaren upplevs lokalerna upptagna under dagtid och det är då som 
föreningar ofta har behov av lokaler. 
 
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen, ”Uppdrag 
förutsättningar gällande Föreningarnas hus”, KS2021/90, som ska redovisas under 
2022. Uppdraget från kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningar för flera 
föreningar och där Funktionsrätt Enköping är en av dessa. Därför anser 
kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget är besvarat i och med att det 
kommer att hanteras i uppdraget från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 110 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2021-12-01 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslaget.  
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__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Handläggare 
Förslagsställaren   
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Paragraf 119 Ärendenummer KS2022/91 

Svar på ledamotsinitiativ - Sammanställ kommunens 
utvecklingsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och anser att ledamotsinitiativet är berett 
och avslutas. 

Särskilda yttranden 
Anders Wikman (NE) lämnar följande yttrande:  

Jag tackar för det utförliga svaret. Jag vill samtidigt poängtera vikten av ett tydligt 
utpekat ansvar, och tydliga tidplaner. Viktigt också att fokus ligger på vilka resultat 
som uppnås. 

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med en skrivelse den 25 januari 2022 där han 
yrkar på att 
 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen 
- Kostnader (inklusive arbetstid) 
- Tidplan och rapportering av resultat 
 
2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022. 
 
I ledamotsinitiativet framgår följande förtydligande: Samarbeten/projekt som 
åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) social hållbarhet, FoU 
Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M och C-tillsammans. 
Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25/1 2022 att skicka ärendet för beredning till 
kommunledningsförvaltningen 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 111 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 26 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Rapport, 2022-05-23 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Handläggaren 
Förslagsställaren   
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Paragraf 120 Ärendenummer KS2022/102 

Svar på ledamotsinitiativ - IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår ledamotsinitiativets punkt 1 och 2.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativets punkt 3, 4, och 5 anses 
besvarat.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett ledamotsintiativ den 25 januari 2022. 
Sverigedemokraterna yrkar att: 
 
- en gemensam arbetsgrupp utses där representanter för alla berörda är med 
(Förvaltning, politiska partier - både styre och opposition, Försvarsmakten/ LedR, 
IT-leverantör etc) 
 
- kommunens IT-system kartläggs vad gäller omfattning, sammanlänkning, ITskydd 
(kort sagt, en IT-säkerhetsanalys gjord av extern expertis och med stöd av 
Försvarsmakten) 
 
- den gemensamma arbetsgruppen genomför samverkan med Kalix kommun på 
plats för att ansikte mot ansikte diskutera igenom deras upplevelser och 
erfarenheter 
 
- inhämtade erfarenheter omsätts i en reviderad säkerhets-/ beredskapsplan för 
kommunen och att kommunens personal utbildas enligt detta - kommunen årligen 
övas praktiskt i att hantera en dylik attack (det handlar inte bara om handgrepp i 
datorer utan även för kommunledningen att fatta svåra beslut med kort om tid och 
begränsat beslutsunderlag) 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 112 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-04-26 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna 
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Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Handläggare 
Förslagsställaren   
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Paragraf 121 Ärendenummer KS2022/207 

Svar på ledamotsinitiativ - visa stöd till Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 beslutades det att 
Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ ”Visa stöd till Ukraina” skulle skickas till 
kommunledningsförvaltningen för beredning. I initiativet yrkar Sverigedemokraterna 
på att: 
 
- Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala byggnader och 
anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt även EU-flaggan i 
kombination. 
 
- Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på torget 
klockan 17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där det är fritt att 
hålla ett opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). 
 
- Manifestationen avslutas klockan 17.30. 
 
- Vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och allmänna 
utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i ett kollage 
tillsammans. 
 
- Dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina åter är en 
fri och en självständig nation 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 113 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 73 
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-03 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall på ledamotsinitiativet.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Anders Lindéns (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Handläggare  
Förslagsställare   
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Paragraf 122 Ärendenummer KS2022/412 

De kommunala bolagens verksamhet under 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Årsredovisningarna avseende år 2021 för Enköpings kommuns Moderbolag AB, 
AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB anmäls till kommunstyrelsen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB uppfyller ändamålen som 
kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt 
kommunallagen. 

Sammanfattning 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 116 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04 
Årsredovisning 2021 EMAB 
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Årsredovisning 2021 EHB 
Årsredovisning 2021 
ENA Energi Granskningsrapport 2021 
EMAB Granskningsrapport 2021 
EHB Granskningsrapport 2021 
ENA Energi Rapportering lekmannarevisorer 2021 
EMAB Rapportering lekmannarevisorer 2021 
EHB Rapportering lekmannarevisorer 2021 
ENA Energi Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021 
Bilaga 2 Rapport granskning mutor och korruption 2021 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Handläggare 
EMAB 
ENA 
EHB 
Revisorerna   
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Paragraf 123 Ärendenummer KS2022/531 

Revidering av tidplanen för styrning och uppföljning 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad tidplan för styrning och uppföljning för 2022 antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutat att ändra datumet för 
kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 till den 14 november 
2022 (KS2022/461). 
 
Med anledning av den osäkerhet som råder i den svenska och globala ekonomin 
på grund av kriget i Ukraina som starkt påverkat priserna för bland annat energi, 
råvaror och mat samt räntenivåerna kan kommunens ekonomi påverkas påtagligt. 
Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. Att avvakta med beslut om årsplan med budget ökar möjligheterna att få 
en bättre bild av situationen samt vilka behov som kan uppstå under 2023. Därmed 
föreslås att tidplanen revideras enligt föreslagen ”Reviderad tidplan för styrning och 
uppföljning”. Den reviderade tidplanen har även kompletterats med datum för 
investeringsprocessen inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-13 
Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2022, daterad 2022-06-13 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, för kännedom  
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Paragraf 124 Ärendenummer KS2022/504 

Genomförandebeslut omklädningsrum Korsängen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om genomförande av omklädningsbyggnad på 
Korsängsfältet med 20 miljoner kronor. 
2. Kommunstyrelsen beställer av tekniska nämnden att genomföra investering av 
omklädningsbyggnad på Korsängsfältet. 

Sammanfattning 
Ärendet har efter förstudie beslutats av upplevelsenämnd och teknisk nämnd enligt 
tidigare ”Regler för investeringar”. Enligt nu gällande ”Regler för investeringar” 
(KS2019/798, 2021-11-15, paragraf 164) krävs att kommunstyrelsen för enskilda 
projekt tar ett s k genomförandebeslut för att investeringen ska kunna verkställas. 
 
Upplevelsenämnden beslutade 2021-11-16 (UPN2021/202, paragraf 94) om att av 
tekniska nämnden beställa projektet omklädningsrum Korsängen och speakertorn 
till en utgift på 20 miljoner kronor. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2021-12-15 (TF2021/1094, paragraf 135) att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta projektering och upphandling 
av ny omklädningsbyggnad, nytt speakertorn och läktare på Korsängsfältet till en 
utgift på 18,5 miljoner kronor ur tekniska nämndens medel för 
upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar. 
 
I kommunfullmäktiges investeringsplan för 2021 och 2022 finns budget för projektet 
med 20 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 117 
Tjänsteskrivelse 2022-05-27 
UPN2021/202, 2021-11-16, paragraf 94 
TF2021/1094, 2021-12-15, paragraf 135 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden 
Tekniska nämnden   
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Paragraf 125 Ärendenummer KS2022/254 

Revidering av kommunens firmatecknare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-05- 24, 
2. kommunstyrelsens beslut från den 28 september 2021, § 178 upphävs. 

Sammanfattning 
I kommunallagen finns inte begreppet behörig firmatecknare. 
Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver 
sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. 
 
I kommunstyrelsens reglemente har kommunfullmäktige styrt vilka som ska vara 
firmatecknare för handlingar som blir en följd av ett delegations-, styrelse- och 
fullmäktigebeslut. Handlingar som blir en följd av ett beslut som fattats av 
kommunstyrelsen signeras till exempel av någon av ordföringarna i 
kommunstyrelsen och kontrasigneras av kommundirektör eller annan under 
kommunstyrelsen som utses av kommunstyrelsen. 
 
I reglementet regleras inte vem som är firmatecknare för handlingar som är en följd 
av ren verkställighet eller som är av beredande karaktär. Enligt p. 21.4 i 
kommunstyrelsens reglemente kan dock kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut 
om rätten att underteckna handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om 
firmateckningsrätten för kommunstyrelsen och av detta framgår vilka som har rätt 
att underteckna styrelsens handlingar. Med anledning av personalomsättning 
föreslås att kommunstyrelsens firmateckningsrätt revideras. Beslutet föreslås 
också revideras på så sätt att kopplingen mellan reglementet och beslutet om 
firmateckningsrätten blir tydligare. Beslutet innebär att kommunstyrelsen utser fler 
tjänstepersoner än vad som framgår av reglementet att kontrasignera handlingar 
som är en följd av ett styrelsebeslut. Kommunstyrelsen utser också vilka som ska 
vara firmatecknare för handlingar som inte räknas upp i reglementet (ansvarig 
chef). 
 
Det har tidigare funnits en uppfattning i kommunen att de personerna som utses i 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning kan skriva under handlingar även för 
nämndernas räkning. Så är inte fallet och går emot vad kommunfullmäktige har 



 Protokoll  38 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

reglerat i respektive nämnds reglemente. Varje nämnd måste själva fatta särskilda 
beslut om firmateckning, om de anser det lämpligt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 118 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Firmatecknarna   
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Paragraf 126 Ärendenummer KS2022/509 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 
 
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen då hon avslutat sin anställning i Enköpings kommun. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som relegerar organisationers 
personuppgiftshantering. Det ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga 
myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. 
 
Kommunstyrelsen behöver utse nytt dataskyddsombud då det tidigare 
dataskyddsombudet avslutat sin anställning i Enköpings kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 119 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-30 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Informationssäkerhetsstrateg  
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Paragraf 127 Ärendenummer KS2021/510 

Förändrade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 30 augusti 2022 med start kl. 
10:30, samt den 15 november 2022.  
 
2. Kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2022 flyttas till den 29 
november 2022. 
 
Kommunstyrelsen förslag 
1. Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2022 flyttas till den 28 
november 2022. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har den 28 september 2021, § 177 punkt ett fattat beslut om 
sammanträdesdagar för år 2022. När beslutet togs planerades för en 
budgetprocess med fullmäktigebeslut i juni. Budgetprocessen är senarelagd och 
för att möjliggöra beslut vid specifika tidpunkter föreslås förändringar i 
sammanträdesplanen för 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 120 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ledningsstöd för hantering  
Ekonomi  
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Paragraf 128 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ta del av informationen. 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen: 
 
- Anställningar hos kommunledningsförvaltningen, visstid från och med 2022-04-22 
till och med 2022-05-31 
 
- Anställningar hos kommunledningsförvaltningen, tillsvidare från och med 2022-
04-22 till och med 2022-05-31 
 
- Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat av 
kommunjurist Maria Ekblad, 2022-05-18 
 
- Beslut att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling, fattat av 
kommunjurist Maria Ekblad, 2022-06-01 
 
- FKU Fordon, fattat av trygghet- och säkerhetschef Marcus Wennerström, 2022-
04-29 
 
- Finansiell fordonsleasing, fattat av tillförordnad kommundirektör Hannu Högberg, 
2022-06-09 
 
- FKU Fordon VO, fattat av trygghet- och säkerhetschef Marcus Wennerström, 
2022-05-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-13 

__________  
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Paragraf 129 Ärendenummer KS2022/2 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom. 
Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom: 
 
- Meddelande från styrelsen – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning 
Socialtjänst 2024, 2022-06-10 
 
- Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och 
Regioner, 2022-06-10 
 
- Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 26 april 2022 - Strategi 
för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030, 2022-04-26 
 
- Uppdaterad inbjudan från PwC Visionära Arena 2022 
 
- Protokoll, styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB, 2022-05-11 
 
- Datum för styrelsemöten och årsstämma 2023, Energikontoret i Mälardalen, 
2022-05-17 
 
- Meddelande från styrelsen – Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och 
Regioner 2023, 2022-05-20 
 
- Upprop mot samfällighet i bredsandsskogen, 2022-05-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-13 

__________  
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Paragraf 130 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Linda Johansson (S) ställer övrig fråga om IOP-avtal.  
 
Kommunfullmäktige informerades om att socialnämnden uppdragit till förvaltningen 
att börja skriva IOP avtal. Vilket enligt deltagare i kommunstyrelsen inte stämmer. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och ordförande tar med frågan för fortsatt 
utredning för att sedan återkoppla till kommunstyrelsen.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ordförande   
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Paragraf 131 Ärendenummer KS2022/581 

Ledamotsinitiativ - bjuda in Svenska Kraftnät 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder ledamotsinitiativet för beredning till plan,- mark- och 
exploateringsutskottet.  

Sammanfattning  
Matz Keijser (S) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  
 
Med anledning av den planerade byggnationen av ny kraftledning i 
Fjärdhundrabygden och den oro det medfört yrkar jag på att Svenska Kraftnät 
bjuds in till nästkommande sammanträde med PLEX-utskottet. Syftet med mötet 
tillsammans mellan PLEX och Svenska Kraftnät är främst en dialog men även för 
att få klarhet i följande frågeställningar: 
 
• Varför kan inte kraftledningen grävas ner på samma sätt som skett i södra 
Sverige? 
• Vad har hänt med alternativ C, som var det förslag som PLEX-utskottet 
förordade? 
 
Ordförande Peter Book (M)  informerar att det förs en gemensam dialog mellan 
kommunalråden i Västerås och Enköping samt berörda tjänstepersonser med 
svenska kraftnät om dragningen igenom bägge kommunerna. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ledamotsinitiativet skickas för beredning till plan- och 
exploateringsutskottet.  
 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till att ledamotsinitiativet får ställas.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
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Paragraf 132 Ärendenummer KS2022/520 

Workshop Näringslivsprogram 2023-2027 
 
Kommunstyrelsen deltar på workshop om näringslivsprogram 2023-2027.  

__________ 
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