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Paragraf 17  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Johan Enfeldt (S) väljs till justerare.  
__________  
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Paragraf 18  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns efter följande tillägg: 

• Ärende 4 och 14 hålls som stängda punkter 
 

• Hur undviker vi alltför korta kommunfullmäktigesammanträden?  
Johan Enfeldt (S) 

__________  
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Paragraf 19  

Beslut om stängda ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden hålls inom stängda dörrar 

• Ärende 4 – Alternativ ledningsplats 
• Ärende 14 – Detaljplan för ny skola med sporthall, Lillsidanskolan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade den 17 januari 2023 §3, att besluta vid varje 
sammanträde att stänga ärenden om så krävs.  
 
Ordförande föreslår att ärende 4 samt ärende 14 ska hållas stängda vid dagens 
sammanträde. 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
__________  
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2022/527 

Tilläggsbudget för investering i alternativ 
ledningsplats 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten i 
investeringsplan 2023–2027 för investering av ledningsplats enligt etapp 1 med 1,5 
miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2023-01-26. Beslutet förutsätter att 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap delfinansierar etapp 1 med 70 
procent.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten i 
investeringsplan 2023–2027 för investering av ledningsplats enligt etapp 2 med 20 
miljoner kronor enligt kalkyl daterad 2023-01-26. Beslutet förutsätter att 
investeringen delfinansieras från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
med minst 70 procent.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens 
driftbudget med ökad hyreskostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2023-01-26. 

Sammanfattning 
Enköpings kommun har idag ingen utsedd alternativ ledningsplats om 
kommunledningsförvaltningens ordinarie kontorslokal (Linbanegatan 12) inte skulle 
vara användbar. Kommunledningsförvaltningens kontor är inte heller 
reservkraftssäkrade vilket medför att de inte kan ses som en robust ledningsplats. 
 
Om en störning skulle inträffa idag som medför att kommunledningsförvaltningens 
kontorslokal inte kan användas finns en muntlig överenskommelse med 
räddningstjänsten att deras reservkraftssäkrade lokal i centrala Enköping får 
nyttjas. Vid en sådan situation antas det att personal i krisledningen tar med sig 
bärbara datorer och nyttjar befintliga mötesrum hos räddningstjänsten. Det 
alternativet bör betraktas som en nödlösning då lokalerna främst är avsedda för 
räddningstjänstens uppdrag och behöver kunna nyttjas för övningar, utbildningar 
och ledning. Vid många störningar är även räddningstjänsten aktiverad, något som 
ytterligare kan minska lämpligheten i att använda dessa lokaler.  
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behövs, för att 
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säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda, en 
ledningsplats med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga 
tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet och robusta system för 
informationsdelning. Vidare ska kontinuitetshanteringsarbetet för aktörens 
ledningsförmåga innehålla målsättningen att ordinarie och alternativa 
ledningsplatser är: 

- Robusta – det vill säga att ledningsplatsernas personal, lokaler och tekniska 
system tål de störningar som kan förväntas.  
 

- Säkra – det vill säga att det som är skyddsvärt i ledningsplatserna såsom 
personal, funktion, information och utrustning förblir opåverkade av de 
störningar som kan förväntas. 
 

- Uthålliga – det vill säga att ledningsplatsernas personal och tekniska system 
kan verka kontinuerligt under planerad tid.  

Kommunledningsförvaltningens befintliga lokaler uppfyller inte något av dessa 
kriterier vid störningar som påverkar elleveranser, vattenleveranser eller fysiskt 
skydd. Kommunen behöver därför besluta sig för om och i så fall vilken typ av 
alternativ ledningsplats man anser fyller behoven. Man brukar då dela upp 
alternativen i sekundär/mobil ledningsplats och skyddad ledningsplats. 
 
Sekundära/mobila ledningsplatser syftar till att kunna leda från andra platser än där 
störningen inträffat men har inte som mål att vara skyddade mot t ex. 
antagonistiska angrepp. Det kan vara en buss eller lastbil inredd med teknisk 
utrustning som kan förflyttas till lämplig plats eller förberedda lokaler på annan 
plats, ofta ett satellitkontor eller liknande.  
 
Skyddade ledningsplatser avser en alternativ ledningsplats med hög fysisk 
skyddsnivå (fortifikatoriskt skydd), robusta försörjningssystem och anpassad 
uthållighet.  

Det man kan konstatera är att sekundära eller mobila ledningsplatser kan vara ett 
bra alternativ om kommunen anser att den dimensionerande skyddsnivån skall 
klara olika typer av väderstörningar och mindre eller avgränsade, fredstida, 
störningar i el- och vattenförsörjning. Vill man däremot dimensionera en alternativ 
ledningsplats mot olika typer av antagonistiska hot krävs det en skyddad 
ledningsplats. Trygghets- och säkerhetsavdelningen har inte tillgång till annat 
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underlag än vad som redovisas öppet av andra myndigheter för att bedöma 
hotnivå mot kommunen. Det går dock att konstatera att det säkerhetspolitiska 
läget i Sveriges närområde kraftigt försämrats sedan Rysslands invasion av 
Ukraina.  
 
Lokalerna på Linbanegatan är heller inte lämpliga att använda vid höjd beredskap 
eller långvariga och/eller återkommande störningar. Baserat på detta 
rekommenderas det att Enköpings kommun beslutar sig för att iordningställa en 
skyddad alternativ ledningsplats. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-30  
MSB, beslut etapp 1 
MSB, beslut etapp 1, bilaga  
Uppdaterad Kalkylunderlag KS ledningsplats 2023-01-26 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för kännedom 
__________  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2023/40 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Informationsärenden: 
Lönekonsult Sandra Räf informerar om hur Visma arvodesrapporteringssystem 
fungerar.  

Fastighetschef Anna Lindin och Diden Tiwana, Centigo, visar hur arbetet med 
energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter fortskrider och hur vi kan 
skapa energismarta vanor för att minska förbrukning och kostnad. 

Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren informerar bland annat om att 
arbetet med samhällsbyggnadsprocessen fortsätter utifrån rapporten från Public 
Partner. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars ska ett färdigt förslag 
på åtgärder presenteras.  

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book informerar om bestämmelser för 
pension för förtroendevalda. 

 
Ärendedragningar: 
Utredare Raine Katajamäki informerar om hur arbetet med översynen av den 
politiska organisationen ser ut och fortsätter framöver. 

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer KS2022/719 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen 
fastställs. 

Sammanfattning 
En verksamhetsberättelse för året 2022 har upprättats av 
kommunledningsförvaltningen, med uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll. 
Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, med 
stöd från förvaltningens ekonom, kvalitetsstrateg och stabschef. 

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 finns elva av 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 sex av målen 
är på rätt väg för måluppfyllelse och fem mål är delvis på rätt väg. Inga av målen 
bedöms vara på fel väg. Bedömningen är densamma som vid delårsrapporten i 
augusti. 
 
Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på 
Kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medan den externa 
personalomsättningen är hög. 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 mnkr. Utfallet uppgår till 
211,2 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 93,6 procent av budgeten. 
Kommunstyrelsens sammantagna resultat för året visar därmed en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 14,3 mnkr. Avvikelsen kan i huvudsak förklaras 
av ett överskott av personalkostnader på grund av vakanta tjänster.  
 
Nämndens investeringsbudget redovisar ett överskott på 8,5 mnkr för helåret. Av 
dessa föreslås 4,7 mnkr att flyttas över till 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
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kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-23  
Rapport, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022, daterad 2023-01-24 
__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2022/612 

Årsplan med budget för kommunstyrelsen 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens årsplan med budget 2023 
fastställs. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens årsplan med budget 2023 har upprättats. 
 
År 2023 är sista året i fullmäktiges beslutade långsiktiga plan för 2020–2023. 
Fokus ökar därför på att nå planens målsättningar i kommunens sex övergripande 
uppgifter: Delaktighet och demokrati, Livslångt lärande, Självständigt liv, 
Gemenskap och upplevelser, Hållbar livsmiljö samt Näringsliv och arbetsmarknad.  
 
För kommunstyrelsen innebär det framförallt fokus på sju av elva mål som 
kommunstyrelsen beslutat om i sin långsiktiga plan för perioden 2020-2023. 

 Delaktighet och demokrati:  

• Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen 
och man får snabba svar på sina frågor  
 

• Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner 
att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling  
 

• Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också 
utvecklas 

Gemenskap och upplevelser:  

• Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och 
företagare i leveransen av service till invånarna  

Hållbar livsmiljö:  

• Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter 
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• Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men 
även för den omkringliggande landsbygden 

Näringsliv och arbetsmarknad:  

• Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer. 

Utifrån de uppgifter och mål som är i fokus har kommunstyrelsen tagit fram 
prioriteringar som ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Prioriterade 
satsningar har även tagits fram till kommunens medarbetarmål och finansiella mål. 

På grund av det rådande läget med en mer ansträngd tid framför oss har även 
kommunstyrelsen tilldelats sju riktade uppdrag under 2023. Syftet är att kunna 
bibehålla eller öka kvaliteten på kommunens leveranser, trots ett sämre 
ekonomiskt läge, till exempel genom nya arbetssätt och effektiviseringar. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-23  
Rapport, Kommunstyrelsens årsplan med budget 2023 och plan för år 2024-2025 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Kommunledningsförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen 
__________  
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2022/519 

Ersätta indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga 
årsplan 2020–2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna förslag om nya 
indikatorer och ersätta nuvarande indikatorer i kommunfullmäktiges långsiktiga 
plan 2020–2023 enligt bilaga 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S) samt Sverker Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 finns ett antal indikationer från  
SCB:s medborgarundersökning.  
 
Från och med 2020 har medborgarundersökningen förändrats, frågorna har bytts 
ut och indexen har tagits bort, vilket innebär att ingen ny data finns redovisade på 
de indikatorer som är kopplade till medborgarundersökningen sedan 2020. 
 
Kommunledningsförvaltningen fick den 22 februari 2022 (KS2022/54) i uppdrag att  
presentera andra relevanta SCB-svar, om det finns, som den samlade  
bedömningen grundar sig på samt byta ut indikatorerna där det går.  
 
Det är nu sista året av kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023. Nio av  
kommunfullmäktiges tjugo mål har prioriterats under 2023 som särskilt viktiga att  
fokusera på. I föreslagna indikatorer har kommunledningsförvaltningen därför valt  
att ange högre målvärde på de indikatorer som berör något av de nio prioriterade  
målen. 
 
Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar på att målvärden tas bort i sin helhet. 
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Kristjan Valdimarsson (SD) och Kenta Hällbom (MP) yrkar bifall till Ulrika Ornbrants 
förslag. 
 
Socialdemokraterna (S) yrkar på att de indikatorer där data från SCB inte längre 
levereras stryks samt att inte byta ut dessa mot nya indikatorer och målvärden. 

Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till (S) förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande ställer de två 
yrkandeförslagen mot varandra och finner att Socialdemokraternas yrkande får 
flest röster.  

Ordförande konstaterar att det därmed finns två förslag till beslut och ställer dessa 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders 
Wikmans (NE) yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång för votering: 
JA-röst för Anders Wikmans (NE) yrkande.   
NEJ-röst för Socialdemokraternas yrkande.  

Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE) X   

Jesper Englundh (S)   X  

Bitte Myrsell (M) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Per Elfving (KD) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Kenneth Hällbom X   

Svante Forslund (L) X   

Solweig Sundblad (S)  X  

Johan Enfeldt (S)  X  



 Protokoll  17 (56) 

Sammanträdesdatum  
2023-02-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Linda Johansson (S)  X  

Sverker Scheutz (V)   X  

Anders Lindén (-) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Peter Book (M) X   

Antal: 10 5  

Med 10 JA-röster mot 5 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Anders Wikmans (NE) yrkande.  
 
Yttrande till protokollet: 
Då SCB:s medborgarundersökning förändrats sedan 2020, där ny data för 
indikatorer som antogs i kommunfullmäktiges långsiktiga plan inte längre 
redovisas, anser vi att det blir missvisande att för den långsiktiga planens sista 
giltighetsår byta ut dessa mot nya indikatorer och nya målvärden. 
Socialdemokraterna delar inte uppfattningen att detta är rimligt att göra för de 10 
månader som återstår av den långsiktiga planens 4-åriga giltighetstid och därav 
vårt yrkande. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-16  
KF:s långsiktiga plan 2020–2023 - underlag nya nyckelindikatorer, daterad 2023- 
01-16 

Beslutet skickas till:  
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom  
Kommunens samtliga nämnder, för kännedom 
_______  
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2022/1078 

Förslag på avgifter för anmälan och tillsyn vid 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om föreslagna avgifter 
för anmälan och tillsyn vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Handläggning av nyanmälan, försäljning 1 500 kronor av tobaksfria 
nikotinprodukter  

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av 1 500 kronor tobaksfria nikotinprodukter De 
nya avgifterna ska gälla fr.o.m. 1 april 2023. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i kraft.  
Lagen innebär bland annat att detaljhandelsförsäljning av tobaksfria  
nikotinprodukter till konsument ska anmälas till den kommun där verksamheten  
bedrivs. I lagen ges kommunen ansvaret att sköta tillsynen av detaljhandeln av  
tobaksfria nikotinprodukter samt hantera anmälan om försäljning. 
 
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av anmälan om tobaksfria  
nikotinprodukter och för den tillsyn som utförs. Avgifterna ska spegla kommunens  
faktiska kostnader och ska följa de allmänna kraven om självkostnadsprincipen.  
 
Socialförvaltningen bedömer att tiden för tillsyn för tobaksfria nikotinprodukter  
motsvarar tiden för tillsyn och handläggning av anmälan av till exempel e-
cigaretter och påfyllningsbehållare. Tjänsten som tillståndshandläggare ska 
finansieras av anmälans-, prövnings- och tillsynsavgifter och föreslagna avgifter 
motsvarar uppskattad kostnad för arbetsinsatsen. 

Förslag på avgifter enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Typ  Avgift  

Handläggning av nyanmälan, 
försäljning av  
tobaksfria nikotinprodukter 

1500 kronor 
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Fast årlig tillsynsavgift, försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter 

 1500 kronor 

Yrkanden 
Johan Enfeldt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Johan Enfeldts (S) yrkande och finner 
så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-02  
Protokollsutdrag från socialnämnden, daterat 2022-12-13, paragraf 197 
 
Beslut skickas till: 
Socialförvaltningen, för kännedom 
__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2021/9 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förslag på svar daterat 2022-12-31 som svar på revisorernas missiv 
och rapporten Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och 
attest samt leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna och skickas till revisorerna 
för kännedom. 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har  
sakkunniga revisorer genomfört en granskning avseende intern kontroll vid  
hantering av behörigheter/attest, leverantörsregister/-utbetalningar samt 
följsamhet till tecknade ramavtal. Granskningens syfte har varit att bedöma om  
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll på området. Efter genomförd  
granskning är den sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte helt har  
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av behörighet/attest,  
leverantörsregister/-utbetalningar samt följsamhet till tecknade ramavtal. Den  
sammanfattande bedömningen baseras på bedömning utifrån respektive  
revisionsfråga. 
 
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 
  
Behörighets- och attesthantering 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att det finns dokumenterad  
rutin för att systematiskt och regelbundet följa upp attestbehörigheter i  
ekonomisystem vilket bör inkludera kontroll mot nämndernas  
delegationsordningar och beslutade attesträtter.  
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• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att nämndernas  
och styrelsens tilldelning av attestbehörigheter sker på ett tydligt och  
spårbart sätt. 

Leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta rutiner och kontroller 
som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta rutiner för  
analys/uppföljning av ändringar av fasta data i leverantörsregistret. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att rutin för  
fakturabetalning är ändamålsenlig för att säkerställa att leverantörsfakturor  
betalas i tid.  
 

Fakturabetalning och följsamhet till ramavtal 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att försäkra sig om att beslutade  
rutiner för direktupphandling är förankrade bland medarbetare samt att  
revidering av riktlinjer för direktupphandling sker. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att uppföljning är tillräcklig 
för att säkerställa att korrekt fakturabetalning och följsamhet till ramavtal 
och avtal sker. 

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över möjlighet att registrera  
samtliga avtal i en avtalsdatabas. Detta för att stärka den interna 
kontrollen samt underlätta för uppföljningar kopplat till inköp mot 
avtal/ramavtal.  

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-31  
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och 
attest samt leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, daterad dec 2020 
Missiv – Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, daterad 2020-12-15 
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Beslutet skickas till:  
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom 
__________ 
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2022/471 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga 
som riskerar att fara illa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 
handlingarna 

Sammanfattning 
I april 2022 inkom revisionsrapporten ”Samverkan kring barn och unga som 
riskerar att fara illa” från PWC. Revisionen har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna genomfört en granskning av samverkan när det gäller barn och unga 
som riskerar att fara ill. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen och berörda nämnder för hantering. 

Den samlade bedömningen är att förvaltningarna inte helt säkerställer 
ändamålsenlig samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

Utifrån detta har revisionen kommit med fem rekommendationer, där alla utom en 
är ställda till båda förvaltningarna. Den sista rekommendationen är ställd endast till 
Socialförvaltningen. 

Med rekommendationerna som bakgrund har respektive förvaltning tagit fram 
yttranden. Dessa yttranden har respektive nämnd sedan beslutat att översända till 
kommunstyrelsen (SN2022/159 respektive UAN2022/895).  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förvaltningarna har en samsyn i de 
svar de lyfter fram. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de 
svarande förvaltningarna har tagit emot revisionsrapporten och att de avser att, där 
så är lämpligt, utveckla sitt arbete utifrån rekommendationerna.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-12-29 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-06-13, § 89 
Revisionsrapport, Granskning av barn som riskerar fara illa, april 2022 
Missiv, Granskning av samverkan kring barn som riskerar fara illa, april 2022 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-11-16, § 172 
Beslutat yttrande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-11-16 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-11-15, § 168 
Beslutat yttrande, socialnämnden, 2022-11-08 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom  
__________ 
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/478 

Översyn av förvaltningsorganisation 
Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomförande av sammanslagning mellan 
Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen avbryts i och med att 
översyn av politisk organisation är genomförd. 

Sammanfattning 
En översyn av sammanslagning av Socialförvaltningen samt Vård- och  
omsorgsförvaltningen har genomförts på uppdrag av kommundirektören i  
Enköpings kommun. En slutrapport som gav förslag till inriktning för fortsatt arbete 
togs fram i samband med översynen. Rapporten remissbehandlades i nämnder  
och råd hösten 2021. 
 
I och med att kommunfullmäktige i december 2021 tillsatte en beredning som 
skulle göra en översyn av den politiska organisationen beslutade kommunstyrelsen 
i januari 2022 att pausa översynen av sammanslagning av Socialförvaltningen 
samt Vård- och omsorgsförvaltningen tills översyn av politisk organisation är 
genomförd. Fullmäktigeberedningen avslutade sitt uppdrag i juni 2022 med att 
lägga fram ett antal förslag till kommunfullmäktige. I beredningens framtagna 
rapport samt i de förslag till beslut som beredningen lade fram fanns ingen riktning 
för skapande av en gemensam förvaltning för Socialförvaltningen samt Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Den fullmäktigeberedning som avslutade sitt uppdrag i juni 2022 berörde inte 
specifikt frågor om en gemensam förvaltning för Socialförvaltningen samt Vård- 
och omsorgsförvaltningen. Den externa rapport som lades fram om översynen av 
Socialförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen lyfte fram behov av en 
mer samlad myndighetsutövning. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är det pågår ett utvecklingsarbete som 
de båda förvaltningarnas ledningsgrupper arbetar med. Detta utvecklade 
samarbete handlar bland annat om ledningsgruppsutveckling, gemensamma 
insatser för kompetensutveckling och arbete för minskad sårbarhet. 
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Utvecklingsområdena hänger också samman med vidareutveckling av en 
samarbetskultur som är oberoende av organisatoriska ramar, även om en 
gemensam förvaltningsorganisation också kan underlätta samordning mellan 
funktioner.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslutar det uppdrag 
som kommundirektören initierade om en sammanslagning. I den rapport som togs 
fram under arbetet med att identifiera förutsättningar för en gemensam förvaltning 
finns värdefulla utvecklingsområden att beakta.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
Efter diskussion beslutade kommunstyrelsen att följande redaktionella ändring i 
beslutssatsen skulle genomföras, ordet ”avslutas” byts ut mot ”avbryts”. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande och 
finner så.  

Beslutsunderlag  
Översyn av förvaltningsorganisation Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Public Partner, juni 2021.  
Kommunfullmäktige 2021-12-13, §184. Översyn politisk organisation. 
Kommunfullmäktige 2022-06-13, § 93. Översyn politisk organisation. 
Kommunstyrelsen 2021-01-25, § 18. Översyn av förvaltningsorganisation, 
Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden för kännedom. 
__________  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/718 

Beredningens nuläge i ärendet Översyn av politisk 
organisation (KS2021/718) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tacka för informationen 
och lägga rapporten ”Beredningens nuläge i ärendet Översyn av politisk 
organisation (KS2021/718)” till handlingarna. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson 
(S) samt Sverker Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktigeberedningens Slutrapport, 
Fullmäktigeberedning – Översyn av politisk organisation (KS2021/718) beslöt 
kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 maj 2022 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en rad olika uppdrag.  
 
Enligt en preliminär tidplan skulle bland annat styrdokument som beskriver 
fullmäktigeberedningarna vara framtagna och utvärderingen av råden ske i 
december 2022. Beredningen av dessa beslutsunderlag är inte klar och av denna 
orsak har förvaltningen tagit fram en rapport gällande beredningsarbetets nuläge. 
 
Yrkanden 
Bitte Myrsell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Socialdemokraterna lämnar följande yrkande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande uppdrag 
avslutas: 

• en beredning för ungdomsfrågor och beredningar baserat på geografisk 
indelning tillsätts under kommunfullmäktige. 

• politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för 
ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och 
socialpolitik och utbildning med kultur och fritid. 
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• kommunstyrelsen inför ett socialt hållbarhetsutskott. 
• upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas till 

kommunstyrelsen. 
• ansvar för utveckling av evenemang blir ett nytt område för 

kommunstyrelsen. 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar avslag på (S) yrkande. 
 
Sverker Scheutz (V) lämnar följande yrkande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande uppdrag 
avslutas: 

• politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för 
ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och 
socialpolitik och utbildning med kultur och fritid  

• kommunstyrelsen inför ett socialt hållbarhetsutskott 
• upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas till 

kommunstyrelsen  
• ansvar för utveckling av evenemang blir ett nytt område för 

kommunstyrelsen. 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar avslag på Sverker Scheutz´s (V) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande ställer därför 
alla förslag till beslut mot varandra och finner att Bitte Myrsells (M) yrkande blir 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport – Beredningens nuläge i ärendet Översyn av politisk organisation 
(KS2021/718), daterad 2023-01-25 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-06 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2021/710 

Detaljplan för ny skola, idrottshall och fritidsgård i 
västra stadsdelarna (Lillsidanskolan) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen antas. 

Sammanfattning 
Kommunen har under åren 2020-2022 arbetat med förstudie och programhandling  
inför projektering av en ny grundskola med idrottshall som kan ersätta  
Västerledsskolan vars byggnader har nått slutet av sin livslängd. Den nya skolan  
har beslutats få namnet Lillsidanskolan. 
 
Upplevelsenämnden respektive Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har  
godkänt och beställt projektering av samhällsbyggnadsförvaltningens  
fastighetskontor för att kunna söka bygglov för den nya skolan under våren 2023. 
Den nya skolan ska inrymma grundskola F-9 med omkring 850 elever samt  
grundsärskola för 40 elever och träningssärskola för 40 elever. 
 
För att möjliggöra den nya skolan behöver gällande detaljplan för skoltomten  
revideras, huvudsakligen vad gäller högsta höjd på byggnader och vilka ytor som  
får bebyggas. 

Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar på följande redaktionella tillägg i texten avseende 
ärendets och handlingens bakgrund: 

”Under 2018 beställde utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden en förstudie på 
en ny grundskola som skulle vara placerad i västra Enköping. En ersättning för 
Enöglaskolan (i Västerledsskolan gamla lokaler) som nått sin tekniska och 
ekonomiska livslängd och behövde ersättas. Beslut om ny skola och idrottshall har 
fattats och upphandling pågår. Den nya skolan har beslutats få namnet 
Lillsidanskolan.” 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutade kommunstyrelsen att det redaktionella tillägget i texten 
avseende ärendets och handlingens bakgrund ska genomföras.   
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Socialdemokraternas yrkande och 
finner så.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-16  
Planbeskrivning, daterad 2023-01-16  
Plankarta, daterad 2023-01-16  
Utlåtande, daterad 2023-01-16  
Samrådsredogörelse, daterad 2022-09-29 

Beslutet skickas till:  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
Upplevelsenämnden  
Tekniska nämnden 
__________  
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2020/731 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att motionen i sin helhet avslås. 

Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) har den 27 oktober 2020 inkommit med en motion där 
följande yrkanden lämnas:  

• att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningar för utbildning av 
nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med 
bristande språkkunskaper motsvarande Socialstyrelsens rekommendation. 
 

• att berörda förvaltningar tar fram ett språktest som kan styrka en tillräckligt 
hög nivå i det svenska språket 
 

• att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer 
om minimikrav i det svenska språket. 

Motionären framför även att språkkraven varierar mellan kommuner men i de flesta 
fall krävs SFI-D nivå. Socialstyrelsens rekommendation är att äldreomsorgens 
medarbetare ska ha "förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska”, det finns 
alltså inga formella språkkrav för att få arbeta inom äldreomsorgen i Sverige. 
Motionären anser att är nödvändigt att denna rekommendation ändras till ett krav 
på att äldreomsorgens medarbetare enligt ett fastställt nationellt minimikrav ska 
behärska det svenska språket.  
 
Motionen har skickats på remiss till vård- och omsorgsförvaltningen som i sitt 
yttrande skriver att, en viktig förutsättning för att ge vård- och omsorgsinsatser av 
rätt kvalitet utifrån individens behov är att medarbetare inom förvaltningen har goda 
kunskaper i svenska språket när det gäller tal, skrift och läsförståelse. En nationell 
vägledning till utbildningsförvaltningar och övriga berörda vad gäller krav på 
språknivå finns i SOFS 2011:12. Av yttrandet från vård- och omsorgsnämnden 
framgår att förvaltningen i nuläget arbetar i enlighet med intentionerna i motionen 
genom krav på kunskap inom det svenska språket i samband med rekrytering av 
personal.  
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För att få en bra bild av den sökandes språkkunskaper behöver ett språktest 
innehålla flera olika delar som tal, skrift och läsförståelse. Att leda en person i 
genomförandet av testet och sedan tolka resultatet krävs särskilda kunskaper.  
 
Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. För att 
den sökande ska uppfylla kraven på kunskapsnivån motsvarande Socialstyrelsens 
rekommendation krävs någon form av intyg på att denne har gjort ett språktest 
enligt ovan. När sådant test blir allmänt vedertaget kommer förvaltningen att följa 
de rekommendationer Socialstyrelsen tar fram. 

Yrkanden 
Kristjan Valdimarsson yrkar på bifall till motionen 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det 
ursprungliga förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-09  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14 §34  
Uppdraget från regering till Socialstyrelsen, S2022/02057  
Kommunstyrelsen, utdrag 22-02-22 §46  
Remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2021-03-31,  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16 §153  
Motion, Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, 2020-10-23 
__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2022/824 

Ersättning till vigselförrättare och 
begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta styrdokument ” 
Regler för ersättning till borgerliga begravnings- och vigselförrättare” 

Sammanfattning 
”Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019- 
2022” daterade den 7 november 2018, antogs av kommunfullmäktige den 19 
november 2018. Reglerna har därefter reviderats vid två tillfällen under 
mandatperioden. I dessa regler behandlas även ersättning för vigselförrättare och 
borgerliga begravningsförrättare.  
 
Under våren 2022 tillsattes en fullmäktigeberedning för att se över ovan nämnda 
regler för arvoden och partistöd. I denna översyn konstaterades att det finns vissa 
juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte kommunala 
uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från länsstyrelsen.  
 
Ersättningarna bör inte regleras i ett styrdokument som enbart gäller 
förtroendevalda. Därför föreslog fullmäktigeberedningen att kommunstyrelsen 
skulle få i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i fortsättningen ska 
utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet 
med förslaget samt att uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 12 
december 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27  
Regler för ersättning till borgerliga begravnings- och vigselförrättare 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2022/894 

Regler om pension för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

1. För under året utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst avsätter 
kommunen årsvis i efterskott en pensionsavgift på 4,5 procent för den 
förlorade pensionsförmånen. Avs 
ättning görs till samma pensionsförhållning som för arvoden. 
 

2. Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid 
som ligger före 1 juli 2005 har i samband med pensionsdagen rätt till 
ersättning. Yrkande om ersättning för den förlorade pensionsförmånen ska 
ske inom två år från pensionsdagen och förlusten ska kunna styrkas av 
den sökande.  
 

3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2021, § 94 att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till bestämmelser om pension för förtroendevalda. 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) har 
redan beslutats av kommunfullmäktige den 3 december 2018, § 209.  
 
Utöver denna bestämmelse har det tidigare varit med ett stycke om 
Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån samt en 
övergångsregel i Regler för arvode och partistöd. Texten i det stycket har till stor 
del varit en förklaring i det som står i OPF-KL. Det enda i texten som inte finns i 
OPF-KL är skrivning om avsättningen som kommunen gjort samt när yrkande om 
ersättning för förlorad pensionsförmån för tiden innan 1 juli 2005 kan ske. 
 
Kommunen avsätter årsvis, för under året utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, en avgift på 4,5 procent för den förlorade pensionsförmånen.  
 
Avsättning görs till samma pensionsbehållning som för arvoden och 
sammanträdesersättning. Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån 
under uppdragstid som ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning 
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ges först efter att den förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om ersättning för 
förlorad pensionsförmån för perioden före den 1 juli 2005 ska ske inom två år från 
och med pensionsdagen. För att få ersättning ska förlusten kunna styrkas av den 
sökande.  
 
Därför bör kommunfullmäktige besluta om enbart den skrivningen istället för att ta 
fram nya bestämmelser om pension för förtroendevalda eftersom detta redan finns 
beslutat. Istället har en tillämpningsanvisning tagits fram som stöd i att tolka och 
förtydliga reglerna om pension för förtroendevalda som beslutades 2018. 
Tillämpningsanvisningen går som bilaga till tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en styrka i att kommunfullmäktige 
beslutat om att inte ha med vissa pensionsbestämmelser i Regler för arvoden och 
partistöd utan istället uppdra att skapa en egen bestämmelse. Eftersom det redan 
finns en bestämmelse utöver det två punkter som förvaltningen rekommenderas nu 
kommunfullmäktige att besluta om specifikt dessa två. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 OPF-KL18 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-13, § 94  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2018-12-03, § 209 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2022/404 

Beslut om extrainsatt kommunstyrelsemöte  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 2 maj 2023 klockan 08.30.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade den 24 maj 2022, § 143 att sammanträda följande 
datum under 2023: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 30 maj, 20 juni, 5 
september, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december.  
 
Efter sammanträdesplanen beslutades har samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppmärksammat att de behöver ett sammanträde den 2 maj 2023. Detta för att 
kunna fatta beslut om nytt avloppsreningsverk.  
 
Eftersom det är långt mellan den 11 april och 30 maj 2023 så är det bra att 
kommunstyrelsen sammanträder den 2 maj. Både för att kunna besluta om ett nytt 
avloppsreningsverk men även för att möjliggöra att kommunstyrelsen ska kunna 
fatta andra beslut, om så behövs. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-07  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-05-24, § 143 
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga ledamöter, för kännedom  
Samtliga nämnder, för kännedom 
__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2023/72 

Revidering av den lokala politiska samrådsgruppen för 
närvård  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Samrådsgruppen ska bestå av ordförande för vård- och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt tre 
ledamöter från oppositionen som har uppdrag i nämnderna vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens ska även utse en 
ordförande för samrådsgruppen.  
 

2. Samrådsgruppen får följande direktiv:  
- Tillse att samråd sker i frågor eller områden som berör fler nämnden 
och/eller regionen.  
- Möta regionen regelbundet för att tillse att gemensam planering, 
uppföljning och utvärdering av att närvårdsutvecklingen sker.  
- Återrapportera till kommunstyrelsens, årsvis, hur samrådet och den 
gemensamma planeringen sker. 
 

3. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslutspunkter två (2) och tre (3) från 
den 22 mars 2022, § 78. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2016, § 78 att:  

1. En politisk samrådsgrupp för närvård inrättas från och med den 1 juni 
2016. 
 

2. Samrådsgruppen ska bestå av ordförande för vård- och omsorgsnämnden 
(sammankallande), socialnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden 
samt tre ledamöter från oppositionen. Till gruppen ska utses fyra ersättare 
varav två från oppositionen. 
 

3. Samrådsgruppen får följande direktiv:  
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- Tillse att samråd sker i frågor eller områden som berör flera 
nämnder och/eller landstinget  

- Möta landstinget regelbundet för att tillse att gemensam planering, 
uppföljning och utvärdering av att närvårdsutvecklingen sker 

-  Återrapportera till kommunstyrelsen, årsvis, hur samrådet och den 
gemensamma planeringen fungerar. 

Den politiska samrådsgruppen för närvårdsfrågor har sedan 2016 arbetat i enlighet 
det direktiv som kommunstyrelsens gett.  
 
Arbetet kring närvårdsfrågor är viktiga och fyller en viktig funktion. Eftersom 
skolnämnden har ersatts av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt att 
landstinget numera heter Region Uppsala behöver beslutet från 2016 revideras.  
 
Det nya förslaget bygger också på att inga ersättare ska utses till samrådsgruppen. 
eftersom det skapar en bättre balans om kommunens lokala samrådsgrupp är sex 
(6) ledamöter istället för en grupp om tio (10). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
 
Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen 
__________  
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2023/73 

Val till kommunstyrelsens politiska samrådsgrupp för 
närvårdsfrågor 2022–2026 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. Till ledamöter i den politiska samrådsgruppen utses: 
1. Bitte Myrsell, (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden 
2. Tuija Rönnback (NE), ordförande socialnämnden  
3. Magnus Johansson (M), ordförande utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden  
4. Solweig Sundblad (S)  
5. Åsa Andersson (S)  
6. Johan Enfeldt (S)  

 
2. Till ordförande i den politiska samrådsgruppen utses: 

1. Tuija Rönnback (NE) 
 

3. Mandatperioden för den politiska samrådsgruppen är från och med detta beslut 
till och med den 31 december 2026.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2016, § 79 att inrätta en politisk 
samrådsgrupp för närvårdsfrågor. Eftersom ny mandatperiod har startat samt att 
nya ordförande och nya ledamöter har inkommit i de politiska instanserna så 
behöver en ny samrådsgrupp utses.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  

Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
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Sekreterare för den politiska samrådsgruppen, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2023/68 

Val till Enköpings kommunala natur- och friluftsråd 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Till ledamöter för Enköpings kommunala natur- och friluftsrådet utses: 
1. Christer Toresäter, Friluftsfrämjandet Enköping 
2. Göran Johansson, ENA-vandrarna 
3. Monica Hallgren, Westerlundska sällskapet 
4. Ruth Hobro, Entomologiska föreningen i Uppland 
5. Gustaf Flodérus, Hacksta Bygdeförening 
6. Gustav Johansson, OK Enen 
7. Pekka Westin, Enköpings Naturskyddsförening 
8. Ulrika Ornbrant (C)  
9. Linda Johansson (S 

2. Till ersättare för Enköpings kommunala natur- och friluftsrådet utses: 
1. Tom Norling, Enköpings Naturskyddsförening  
2. Sören Karlsson, ENA-vandrarna  
3. Vakant, organisation  
4. Vakant, organisation  
5. Vakant, organisation  
6. André Nyman van der Kaay (C)  
7. Johan Engwall (S) 

3. Till ordförande i Enköpings kommunala natur- och friluftsrådet utses:  
Ulrika Ornbrant (C) 

4. Till vice ordförande i Enköpings kommunala natur- och friluftsrådet utses: 
NN, P 

5. Enköpings kommunala natur- och friluftsrådet gäller från och med detta 
kommunstyrelsesammanträde intill det sammanträde då val av rådet hålls 
nästa gång. 
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6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med detta 
sammanträde intill det sammanträde då val av ordförande och vice ordförande 
hålls nästa gång. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala natur- och friluftsrådet (KFR) till och med den 28 februari 2023. 
Anledningen till att kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att 
det pågår en översyn av KFR samt att nya ledamöter inte valts till berörda 
nämnder och utskott. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
Inkomna nominering, från partipolitisk obundna natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftsorganisationer, 2023-01-16 

Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd 
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2023/69 

Val till Enköpings kommunala finska samråd 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Till ledamöter för Enköpings kommunala finska samrådet utses:  
1. Johanna Hongisto Grundström  
2. Isabelle Hongisto Grundström  
3. Heide Elfving 
4. Sirkka Prittinen 
5. Ulrika Ornbrant (C) 
6. Björn Hellström (L) 
7. Rolf Carlsson (S) 
 

2. Till ersättare för Enköpings finska samrådet utses:  
1. Jaana Hemlin  
2. Jouko Vänskä  
3. Ulf Lundgren 
4. Aila Nylund  
5. Tuija Rönnback (NE) 
6. NN, politiker 
7. NN, politiker 
  

3. Till ordförande i Enköpings finska samrådet utses:  
Ulrika Ornbrant (C) 
 

4. Till vice ordförande i Enköpings finska samrådet utses:  
NN, P  
 

5. Enköpings finska samrådet gäller från och med detta 
kommunstyrelsesammanträde intill det sammanträde då val av rådet hålls 
nästa gång.  
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6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med detta 
sammanträde intill det sammanträde då val av ordförande och vice 
ordförande hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala 
finska samrådet (KFS) till och med den 28 februari 2023. Anledningen till att 
kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att nya ledamöter inte 
valts till berörda nämnder och utskott. 
 
Jäv 
Per Elfving (KD) anmäler jäv och ersätts av Krister Larsson (M) i handläggningen 
av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
Inkomna nominering, sverigefinska miniroteten., 2023-01-12 
 
Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Sekreterare för rådet  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer KS2023/70 

Val till Enköpings kommunala pensionärsråd 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Till ledamöter för det kommunala pensionärsrådet utses: 
1. Carl-Erik Lind, SPF Seniorerna  
2. Uhlo Pettersson, PRO Fjärdhundra 
3. Jan-Eric Svedman, SKPF  
4. Christer Andersson, PRO Enköping  
5. Bengt Thorsell, SPF Seniorerna Grillby   
6. Anneli Djurklou, PRO Trögd  
7. Ellan Andersson, SPF Seniorerna Örsundet  
8. Peter Book (M) 
9. Marie Ekberg (S) 
 

2. Till ersättare för kommunala pensionärsrådet utses:  
1. Lisbeth Lådhö, SKPF  
2. Lillemor Eriksson, PRO Trögd 
3. Chrissie Bodin, SPF Seniorerna Örsundet  
4. Berit Hansson, PRO Enköping  
5. Vakant, organisation 
6. Jesper Englundh (S) 
7. Bitte Myrsell (M) 
 

3. Till adjungerad för kommunala pensionärsrådet utses:  
    NN, från kommunens samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde.  

4. Till ordförande i kommunala pensionärsrådet utses:  
    Peter Book (M) 

5. Till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet utses:  
    NN, P 
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6. Kommunala pensionärsrådet mandattid gäller från och med detta 
kommunstyrelsesammanträde intill det sammanträde då val av rådet hålls nästa 
gång. 

7. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med detta 
kommunstyrelsesammanträde intill det sammanträde då val av ordförande och vice 
ordförande hålls nästa gång.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala pensionsråd (KPR) till och med den 28 februari 2023. Anledningen till 
att kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att det pågår en 
översyn av KPR samt att nya ledamöter inte valts till berörda nämnder och utskott. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
Nominering, partipolitisk obundna pensionärsorganisationer, 2023-02-14 
 
Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 40 Ärendenummer KS2023/71 

Val till Enköpings kommunala tillgänglighetsråd 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Till ledamöter för kommunala tillgänglighetsrådet utses:  
    1. Anneli Djurklou, Stroke, FRE  
    2. Katarina Lindberg, DHR  
    3. Jan Wigdell, SRF, FRE  
    4. Margareta Wiberg, Reumatikerna, FRE  
    5. Arne Sundvall, SRF, FUB  
    6. Anders Wikman (NE)  
    7. Magnus Hellmark (C) 
    8. Lars Engelberg (S)  
    9. Solweig Sundblad (S) 
 
2.  Till ersättare för kommunala tillgänglighetsrådet utses: 
     1. Nicklas Kleman, Neuro, FRE     
     2. Yvonne Bromée, FUB  
     3. Lena Thorén, HRF, FRE  
     4. Agneta Södersten, Astma/allergi  
     5. Vakant, organisation  
     6. Anna Juhlin (NE)  
     7. Jesper Englundh (S) 

3. Till ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet utses:  
     Anders Wikman (NE)  
 
4. Till vice ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet utses:  
    NN, P  
 
5. Kommunala tillgänglighetsrådet mandattid gäller från och med detta 
fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av rådet hålls nästa gång. 
 
 6. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med detta 
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sammanträde intill det sammanträde då val av ordförande och vice ordförande 
hålls nästa gång. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) till och med den 28 februari 2023. Anledningen till att 
kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att det pågår en 
översyn av KPR samt att nya ledamöter inte valts till berörda nämnder och utskott. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
Nomineringar, Funktionsrätt Enköping, 2022-02-14 
 

Beslutet skickas till:  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Sekreterare för den politiska samrådsgruppen, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 41 Ärendenummer KS2023/65 

Val av ledamot och ersättare till 
Samordningsförbundets styrelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:  
 
   1. till ledamot i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Tuija Rönnback, (NE) 
   2. till ersättare i Samordningsförbunden i Uppsala län utse Johan Enfeldt, (S) 
 

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan 
myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemma i förbundet är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta 
kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 
Östhammar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2008, § 59 att ingå i ett 
samordningsförbund i Uppsala län samt att utse en ledamot och en ersättare i 
samordningsförbundets styrelse. Från och med ordinarie val väljs ledamöter och 
ersättare för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
 
Beslutet skickas till:  
Samordningsförbundet, Uppsala län  
De valda, för kännedom 
 __________  
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Paragraf 42 Ärendenummer KS2022/895 

Fyllnadsval kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Kenneth Hällbom (MP) efter 
vakant plats (majoriteten).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade den 25 oktober 2022, § 182 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott. Majoriteten hade då inte nominerat någon 
till sin fjärde plats för ersättare och därför valdes ingen på dess plats i utskottet.  
 
Majoriteten har nu nominerat Kenneth Hällbom (MP) till den vakanta platsen och 
därför bör kommunstyrelsen besluta om att välja denna person.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10  
 
Beslutet skickas till:  
Den valda, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd  
IT-service, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 43 Ärendenummer KS2022/896 

Avsägelse och nyval av kommunstyrelsen plan- och 
exploateringsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. Följande avsägelser godkänns:  
Johan Enfeldts (S) avsägelse som ersättare i plan-, mark- och 
exploateringsutskottet.  
 
Peter Books (M) avsägelse som ledamot i plan-, mark och 
exploateringsutskottet.  
 

2. Till nedanstående uppdrag utses:  
Johan Engwall (S) som ersättare i plan-, mark- och exploateringsutskott 
efter Johan Enfeldt (S).  
 
Krister Larsson (M) som ledamot i plan-, mark- och exploateringsutskottet 
efter Peter Book (M).  
 
Tiina Rudolphson (M) som ersättare i plan-, mark- och 
exploateringsutskottet efter Krister Larsson (M).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens fattade den 25 oktober 2022, § 184 beslut om vilka som skulle 
ingå i kommunstyrelsen plan-, mark- och exploateringsutskott.  
 
Johan Enfeldt (S) har den 3 februari 2023 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
PLEX-utskottet och Johan Engwall (S) nomineras i hans ställe.  
 
Peter Book (M) har den 10 februari 2023 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
PLEX-utskottet och Krister Larsson (M) nomineras i hans ställe.  
 
I Krister Larssons (M) ställe har Tiina Rudolphson (M) nominerats.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
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kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
Avsägelse, Johan Enfeldt (S) 
Avsägelse, Peter Book (M)  
 
Beslutet skickas till:  
Löneservice, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret för åtgärd 
De valda, för kännedom  
De avgående, för kännedom 
__________  
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Paragraf 44 Ärendenummer KS2023/7 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen februari 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 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: 

• Inbjudan utbildningsdag vatten för politiker 23 mars 2023 
 

• Inbjudan till Demokratidagen 2023 den 19 april 2023  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2023-02-08  
Inbjudan utbildningsdag vatten för politiker 23 mars 2023  
Inbjudan till Demokratidagen 2023 den 19 april 2023 
__________  
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Paragraf 45 Ärendenummer KS2023/9 

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen februari 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisats till kommunstyrelsen:  

• Beslut om nya enheter och anställning av enhetschef inom avdelningen 
för ledningsstöd, fattat av kansli- och utredningschef Åsa Olsson 2022-12-
29  
 

• Samlingslista anmälan av beslut fattade med stöd av delegation 
november 2022- januari 2023 Upphandling, 2023-02-06 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-08  
Delegationsbeslut - Nya enheter och anställning av enhetschef, 2022-12-29 
Samlingslista anmälan av beslut fattade med stöd av delegation november 2022 - 
januari 2023 Upphandling, 2023-02-06 
__________  



 Protokoll  56 (56) 

Sammanträdesdatum  
2023-02-14  

Kommunstyrelsen 
 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

 

Paragraf 46  

Övriga frågor  

Hur undviker vi alltför korta kommunfullmäktigesammanträden?  
Johan Enfeldt (S) lyfter frågan om vad man kan göra för att undvika alltför korta 
fullmäktigemöten. Om inte tillräckligt många ärenden är anmälda, finns möjlighet 
att exempelvis lyfta och diskutera större frågor för att nyttja tiden och kostnaden? 
 
Kan den avsatta tiden användas till att exempelvis gå igenom och uppdatera 
policys, riktlinjer och författningssamlingar? 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en stående punkt ”Kommande KF” förs 
in på föredragningslistan för kommunstyrelsens sammanträden. Detta för att 
säkerställa att dagordningen till kommunfullmäktige fylls.   
__________ 
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