
 Protokoll  1 (29) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 1 - 20 
  
Sekreterare  
 Helena Edin 

  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-31 
Anslaget sätts upp 2023-02-06 
Anslaget tas ned 2023-02-27 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja, tisdagen den 31 januari 2023, klockan 10.30–15.30 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Anders Wikman (NE), vice ordförande 
Jesper Englundh (S), andre vice ordförande 
Per Elfving (KD), utgick klockan 13.00 
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare från klockan 13.00 
Ulrika Ornbrant (C) 
Solweig Sundblad (S) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 



 Protokoll  2 (29) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör 
Hannu Högberg, stabschef 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Marcus Wennerström, trygghets- och säkerhetschef 
Annelie Högsund, kvalitetsstrateg 
Anna Nilsson, verksamhetsstrateg 
Eva-Lena Lundholm, controller 
Helena Edin, kommunsekreterare 

  



 Protokoll  3 (29) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4 

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022 ........................................................................................... 6 

Kommunstyrelsens årsplan 2023 ....................................................................................................................... 7 

Uppdrag från KS årsredovisningen, SCB-indikatorer ......................................................................................... 8 

Förslag på avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ................................. 9 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar ............................................................................................. 11 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa .................................................. 13 

Alternativ ledningsplats ..................................................................................................................................... 14 

Beslut om bestämmelser om pension för förtroendevalda ............................................................................... 15 

Översyn av förvaltningsorganisation Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen...................... 17 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen ..................................................... 18 

Ersättning till vigselförrättare och begravningsförrättare .................................................................................. 20 

Revidering av politisk samrådsgrupp för närvård - lokal nivå ........................................................................... 22 

Val till politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor 2022-2026 ............................................................................ 24 

Val till Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsråd mandatperioden 2022-2026 ................................... 25 

Val till kommunala finska samrådet mandatperioden 2022-2026 .................................................................... 26 

Val till kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2022-2026 .................................................................... 27 

Val till kommunala tillgänglighetsrådet mandatperioden 2022-2026 ................................................................ 28 

Övriga frågor  .................................................................................................................................................... 29 
 
 



 Protokoll  4 (29) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.  
__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan godkänns efter följande tillägg 

1. Hur fortskrider hanteringen av rapporten från Public Partner (Jesper 
Englundh) 
 

2. Lägesrapport demokratiutredningen angående de kommunala råden 
(Peter Book) 
__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2022/719 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att ”Verksamhetsberättelse 2022” fastställs. 

Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Annelie Högsund informerade om bland annat driftsbudget, 
investeringsbudget, verksamhetsmålen för 2023. 
 
Stabschef Hannu Högberg informerade om bland annat medarbetarmålen för 
2023, avgångar hos kommunledningsförvaltningen under 2022 samt dess orsaker 
och behov av insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-23  
Rapport, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022, daterad 2023-01-24 
__________  
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2022/612 

Kommunstyrelsens årsplan 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att årsplanen med budget för 2023 fastställs. 

Sammanfattning 
Annelie Högsund informerade om bland annat framtagandet av årsplanen för 2023, 
kommunstyrelsens prioriteringar och verksamhetsmål, medarbetarmål samt 
finansiella mål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-23  
Rapport, Kommunstyrelsens årsplan med budget 2023 och plan för år 2024-2025 
__________  
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2022/519 

Uppdrag från KS årsredovisningen, SCB-indikatorer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
Annelie Högsund informerade om SCB:s medborgarundersökning och hur den är 
utformad, målvärden och ambitionsnivå för 2023 samt förslag på nya 
nyckelindikatorer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-16  
KF:s långsiktiga plan 2020–2023 - underlag nya nyckelindikatorer, daterad 2023- 
01-16 
__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2022/1078 

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

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-02  
Protokollsutdrag från socialnämnden, daterat 2022-12-13, paragraf 19 
__________ 
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2021/9 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av behörigheter och attest samt 
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande. 

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.  
 

• 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 
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• 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. 

 
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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Paragraf 8 Ärendenummer KS2022/471 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga 
som riskerar att fara illa 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att 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).  
 
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 
__________  
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2022/527 

Alternativ ledningsplats 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-30  
MSB, beslut etapp 1  
MSB, beslut etapp 1, bilaga  
Uppdaterad Kalkylunderlag KS ledningsplats 2023-01-26 
_______ 
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2022/894 

Beslut om bestämmelser om pension för 
förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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. Avsättning 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 
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sammanträdesersättning. Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån 
under uppdragstid som ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning 
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. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 OPF-KL18 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-13, § 94  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2018-12-03, § 209 
______________ 
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2021/478 

Översyn av förvaltningsorganisation 
Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Genomförande av sammanslagning mellan Socialförvaltningen och Vård- 
och omsorgsförvaltningen avslutas 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. 

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. 
__________  
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2020/731 

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. 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.  
 
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. 
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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.  
 
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 13 Ärendenummer KS2022/824 

Ersättning till vigselförrättare och 
begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. 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 hur som helst 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.  
 
Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta styrdokument ” Regler för ersättning till borgerliga begravnings- och 
vigselförrättare. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att ett förslag till beslut finns och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27  
Bestämmelser om ersättning till borgerliga begravningsförrättare 
__________  
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2023/72 

Revidering av politisk samrådsgrupp för närvård - lokal 
nivå 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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: 
- Tillse att samråd sker i frågor eller områden som berör flera nämnder 
och/eller landstinget 
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- 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 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
__________  
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2023/73 

Val till politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor 2022-
2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
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 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2023/68 

Val till Enköpings kommunala frilufts- och 
naturvårdsråd mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala frilufts- och naturvårdsråd (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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
Inkomna nomineringar, politiker, 2023-XX-XX  
Inkomna nominering, från partipolitisk obundna natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftsorganisationer, 2023-01-16 
__________  
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2023/69 

Val till kommunala finska samrådet mandatperioden 
2022-2026 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala finska samråd (KFS) till och med den 28 februari 2023. Anledningen till 
att kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att det pågår en 
översyn av KFS samt att nya ledamöter inte valts till berörda nämnder och utskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
Inkomna nomineringar, sverigefinska minoriteten., 2023-01-12 
_____________ 
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2023/70 

Val till kommunala pensionärsrådet mandatperioden 
2022-2026 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala pensionärsråd (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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2023/71 

Val till kommunala tillgänglighetsrådet 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2022, § 193 att förlänga 
mandatperioden för utsedda ordförande, ledamöter och ersättare i Enköpings 
kommunala tillgänglighetsråd (KTR) till och med den 28 februari 2023. 
Anledningen till att kommunstyrelsen beslutade att förlänga mandatperioden var att 
det pågår en översyn av KTR samt att nya ledamöter inte valts till berörda 
nämnder och utskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13  
__________  
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Paragraf 20  

Övriga frågor  

Public Partner – hur fortskrider arbetet framåt 
Jesper Englundh (S) lyfter frågan om hur diskussionerna ska fortskrida framåt.  

Det är en stor fråga som berör tre områden och en referensgrupp ska tillsättas, 
bestående av ordförandena i tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, 
plan-, mark och exploateringsutskottet samt kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den 8 mars hålls ett möte med samhällsbyggnadsförvaltningen och de kommunala 
bolagen för att belysa de politiska perspektiven.  
__________ 
 
Demokratiutredning angående de kommunala råden 
Peter Book (M) begär att en lägesrapport över arbetet med demokratiutredningen 
angående de kommunala råden bifogas kallelsen till kommunstyrelsen 
sammanträde den 14 februari 2023.  
__________ 
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