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Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
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Bevis om anslag  
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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Anslaget sätts upp 2022-02-10 
Anslaget tas ned 2022-03-04 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Digitalt via Teams samt Kungsängslilja, tisdagen den 8 februari 2022, 

klockan 09.00–16.15 
  
Ajournering Mellan § 21 och 22 klockan 10.10–10.30 

Under § 22 klockan 11.45–12.48, 14.30–14.35, 15.15-15.35 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Gavelin (L) 
Matz Keijser (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
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Övriga deltagare Ingela Höij, verksamhetscontroller, § 22 
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg, § 22 
Rickard Westlöf, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 22 
Johanna Krantz, lokalsamordnare, utbildningsförvaltningen, § 22 
Jimmy Haaga, enhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, § 22 
Ann-Sofie Magnusson, controller, § 22 
Annelie Högsund, kvalitetsstrateg, § 22 
Eva-Lena Lundholm, ekonom/Controller, § 22 
Magnus Åsman, utredare, § 22 
Micael Mjöbäck, kommunarkivarie, § 22 
Laila Eklund, inköpschef, § 22 
Åsa Olsson, chef för ledningsstöd 
Anna Nilsson, verksamhetsutvecklare 
Hannu Högberg, stabschef 
Ulrika K Jansson, kommundirektör 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 19  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.  
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Paragraf 20  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan godkänns.  
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2022/127 

Arena för hållbart växande Enköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Arena för hållbart växande Enköping är en fördjupande del på kommunstyrelsens 
arbetsutskott där förvaltningen tillsammans med politiken diskuterar olika 
sakfrågor.  

  



 Protokoll  7 (26) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 22 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Informationsärenden 

• Kommundirektören informerar om pågående rekryteringar gällande HR-
chef och socialchef samt återkopplar angående processen kring 
upphandling av nytt kommunhus. 

Ärendedragningar 

• Stabschef Hannu Högberg informerar om ärendena årsredovisning för 
kommunstyrelsens 2021 och kommunstyrelsens uppföljning av interkontroll 
2021.  

• Controller Ingela Höij informerar om ärendet om begäran om omfördelning 
av investeringsbudget 2022 för hyresgästanpassningar.  

• Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl, enhetschef Rickard Westlöf, 
verksamhetscontroller Ingela Höij, lokalsamordnare Johanna Krantz, 
informerar om ärendena ny grundskola i Örsundsbro och ny förskola i 
Bredsand, Storskogen.  

• Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl, enhetschef Rickard Westlöf, 
verksamhetscontroller Ingela Höij och enhetschef Jimmy Haaga LSS-
boende i Åkersberg. 

• Inköpschef Laila Eklund informerar om ärendet policy för inköp och 
upphandling.  

• Chef för ledningsstöd Åsa Olsson informerar om ärendet om revidering av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente. 

• Kommunarkivarie Micael Mjöbäck informerar om ärendet gällande 
remissvar av Riksarkivets förslag till författningar.  

• Utredare Magnus Åsman informerar om ärendet gällande revidering av 
ägardirektiv för ENA Energi AB.  
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2022/54 

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Årsredovisningen för kommunstyrelsen 2021 fastställs.  
 

2. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att presentera andra relevanta 
SCB-svar, om det finns, för att visa vad den samlade bedömningen 
grundar sig på samt att undersöka möjligheten att byta indikatorer.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till kommunstyrelsen 
revidera årsredovisningen enligt Anders Wikmans (NE) synpunkter nummer ett, 
två, fyra och fem.  

Sammanfattning 
Årsredovisning beskriver vad kommunstyrelsen gjort under 2021, mål som 
uppnåtts och vad resultatet av den tilldelade budgeten.    

Kommunstyrelsens sammantagna resultat för året visar en positiv avvikelse jämfört 
med budget på 7,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar 
ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på två politiskt relaterade 
beslut med grund i covid-19. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och 
tillfälligt serveringstillstånd har under 2021 betalats ut till företag som bedriver 
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet uppgick till 0,6 miljoner 
kronor. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kronor erbjöds till kommunens 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande 
anställningstid om minst sex månader. Kostnaden för det uppgick till 2,4 miljoner 
kronor. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster 
samt lägre kostnader för arvoden bidrar till att minska underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-01 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2021, 2022-02-22 
Anders Wikmans (NE) synpunkter, 2022-02-08 
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Beslutsgång 
Ordförande frågor om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
förvaltningens förslag samt enligt förslag på uppdrag och revidering av 
årsredovisningen och finner att så sker.   
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2021/552 

Kommunstyrelsens uppföljning av internkontroll 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 2021.  

Sammanfattning 
Varje år antar nämnden en plan för intern styrning och kontroll. Kommunstyrelsen 
fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd i samband med 
att årsplanen beslutades den 26 januari 2021, § 4. Enligt kommunens regler för 
intern kontroll och styrning ska kommunstyrelsen följa upp planen två gånger per 
år. Redovisningen avser uppföljning för helåret 2021. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning med genomförda åtgärder redovisas i 
bilaga. Den sammanfattande bilden är att kontrollpunkterna är hanterade med en 
avvikelse, vilket är nämndens dokumenthanteringsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens interna styrning och kontroll, 2022-01-31 
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Paragraf 25 Ärendenummer KS2021/918 

Begäran om omfördelning av investeringsbudget 2022 
för hyresgästanpassning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att 300 000 kronor från vård- och omsorgsnämndens 
investeringsbudget för hyresgästanpassningar i budget 2022 omfördelas till 
socialnämnden.  

Sammanfattning 
För att kunna möta behovet av boende på samsjuklighetsboendet Enberga måste 
vissa anpassningar av lokalerna göras. Beräknad kostnad för dessa 
hyresgästanpassningar är enligt offert cirka 300 000 kronor.   

Samsjuklighetsboendet har hittills haft svårt att ta emot boende med svår psykisk 
funktionsnedsättning, utåtagerande beteende, svår psykisk ohälsa och missbruk. 
Då samtliga boende har tillgång till hela huset skapar det en otrygghet för övriga 
boende och personal.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta i socialnämndens 
investeringsbudget för att genomföra dessa hyresgästanpassningar. 

Ärendet har initierats av både socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd då 
samarbete finns inom verksamhetsområdet. Socialnämnden är dock 
huvudansvarig för verksamheten och därför föreslås en omfördelning ske till 
socialnämnden. Beredning har skett mellan förvaltningarna tillsammans med 
kommunledningsförvaltning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltning, 2022-01-05 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnd, 2021-12-15, § 117 
Protokollsutdrag, socialnämnd, 2021-12-14, § 185 
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2021/654 

Ny grundskola Örsundsbro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tillbaka ärendet till 
förvaltningen för att sedan återkomma när tekniska nämnden har hanterat ärendet.   

Sammanfattning 
Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl, enhetschef Rickard Westlöf, 
lokalsamordnare Johanna Krantz och verksamhetscontroller Ingela Höij föredrar 
ärendet om ny grundskola i Örsundsbro. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
diskuterar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24 
Förstudie, ny grundskola Örsundsbro, 2021-11-22 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 210 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för hantering 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Plex-utskott, för kännedom   
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2021/797 

LSS-boende i Åkersberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tillbaka ärendet till 
förvaltningen för att sedan återkomma när tekniska nämnden har hanterat ärendet.   

Sammanfattning 
Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl, enhetschef Rickard Westlöf, enhetschef 
Jimmy Haaga och verksamhetscontroller Ingela Höij föredrar ärendet om LSS-
boende i Åkersberg. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-22 
Förstudie för LSS-boende i Åkersberg, 2022-01-19                         
Bilaga 1, vård- och omsorgsnämndens kalkylunderlag, 2021-10-19 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för hantering 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/707 

Ny förskola i Bredsand, Storskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tillbaka ärendet till 
förvaltningen för att sedan återkomma när tekniska nämnden har hanterat ärendet.   

Sammanfattning 
Fastighetsstrateg Charlotte Bergdahl, enhetschef Rickard Westlöf, 
lokalsamordnare Johanna Krantz och verksamhetscontroller Ingela Höij föredrar 
ärendet om ny förskola i Bredsand, Storskogen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
diskuterar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-26 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 211 
Förstudierapport Storskogens förskola Bredsand, daterad 2021-11-09 
UAN kalkylunderlag Storskogen 160 barn, 2021-10-26, 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för hantering 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsens PLEX-utskottet, för kännedom  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/128 

Policy för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Upphäva inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100.  
 

2. Anta policy för inköp och upphandling, daterad den 10 januari 2022.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun strävar efter ett rättssäkert, effektivt och hållbart inköp- och 
upphandlingsarbete. Ett arbete som ska bidra till att kommunens långsiktiga 
strategiska mål uppfylls. För att kunna uppnå detta behöver kommunens inköps 
och upphandlingspolicy, beslutad av fullmäktige 2018-06-11 (KF § 140), 
uppdateras. Kommunledningsförvaltningen tog därför tagit fram ett förslag till en ny 
policy för inköp och upphandling som fastställer kommunens principer för inköp 
och upphandling samt tydliggör ansvarsförhållanden. 

Den 26 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka förslaget till ny policy 
för inköp och upphandling på remiss till miljö- och byggnadsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Svar inkom från alla 
nämnder utom upplevelsenämnden. Miljö- och byggnadsnämnden och 
socialnämnden hade inget att invända mot förslaget. Sammanfattningsvis kan 
sägas att nämnderna i sina remissvar belyser den otydlighet som idag råder kring 
inköpsprocessen, en otydlighet som nya policyn för inköp och upphandling samt 
efterföljande styrdokument söker råda bot på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 
Förslag till policy för inköp och upphandling, daterad 2022-01-10 
Remissvar, Vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 120 
Remissvar, Socialnämnden, 2021-12-14, § 188 
Remissvar, Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 233 
Remissvar, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 137 
Remissvar, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 208 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 197 
Inköps- och upphandlingspolicy, KS2018/100, 2018-06-11  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2020/302 

Upphäva riktlinjer för färdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, ska upphävas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen ska inkomma med 
förtydligande om skrivning i tjänsteskrivelsen gällande kommunfullmäktiges 
befogenheter till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt reglemente för tekniska nämnden ansvarar nämnden för att kommunens 
uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
utförs. Det innebär också att det är tekniska nämndens ansvar att besluta om 
eventuella riktlinjer för färdtjänst. 

Nu gällande riktlinjer för färdtjänst är inaktuella och behöver förnyas. Eftersom 
riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige så behöver kommunfullmäktige 
upphäva dem innan tekniska nämnden kan anta nya riktlinjer. Den 25 mars 2020 
beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att upphäva de gamla 
riktlinjerna för färdtjänst. Den 21 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att nämndens förslag till nya 
riktlinjer skulle skickas på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet och 
kommunala pensionärsrådet, samt för att se över punkt 4.6 i de nya riktlinjerna.  

Tekniska nämnden har nu skickat förslaget till nya riktlinjer för färdtjänst på remiss 
till kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet, samt sett över 
punkt 4.6. För att de nya riktlinjerna ska kunna börja gälla föreslår tekniska 
nämnden att kommunfullmäktige upphäver de gamla, KS2014/143. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-22 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-10-20, § 104 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-09-21, § 113 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2020-03-25, § 28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-05-13, § 52 
Bilaga 4, riktlinjer för färdtjänst 2012, 2012-02-14  
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2021/747 

Revidering av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente enligt förslag daterat den 30 december 
2021. 

Sammanfattning 
Den 17 mars 2021, § 37, gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera nämndens reglemente. 
Bland annat handlade uppdraget om att förtydliga att nämnden både har ett 
driftansvar för den kommunala utbildningsverksamheten och ett myndighetsansvar. 
Utbildningsförvaltningen tog fram ett förslag som nämnden den 20 oktober 2021, § 
163, antog som sitt eget.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt förslag till reglemente 
förtydligat att nämnden både har ett driftsansvar och ett myndighetsansvar. I det 
har man också lagt till en skrivning om att nämnden över tid aktivt ska arbeta för att 
utveckla tjänster till nytta för alla elever i Enköping och som därmed kan 
finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen. Utrymmet att enligt skollagen ha 
tjänster som finansieras av alla skolhuvudmän i kommunen är litet. För att 
formuleringen inte ska kunna tolkas för vidsträckt föreslår 
kommunledningsförvaltningen att det förtydligas att det är just inom ramen för 
gällande lagstiftning som utvecklandet av sådana tjänster ska ske.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår också att det under punkt 21 
ska läggas till en mening om att nämndens ordförande beslutar om vilka av 
nämndens sammankomster och möten som sker digitalt. Den meningen bör 
strykas, eftersom ordförande inte har några lagliga möjligheter att bestämma att ett 
sammanträde ska ske digitalt. Bestämmelserna i kommunallagen om 
distansdeltagande ger ledamöter en rätt att delta på distans. Däremot ger varken 
kommunallagens bestämmelser om distansdeltagande eller någon annan 
författning fullmäktige, eller annan, rätt att bestämma att ledamöterna ska delta på 
distans. Huruvida andra möten än sammanträden ska ske digitalt eller fysiskt är 
inte en fråga som regleras i nämndens reglemente. 
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Övriga ändringar som nämnden föreslagit har kommunledningsförvaltningen inga 
synpunkter på och finns med i förslag till revidering av reglemente, daterat 2021-
12-30. 

Ansvaret för nämndernas reglementen vilar på kommunfullmäktige och därför bör 
det inte anges i reglementet att utbildningsförvaltningen är den förvaltning som 
verkställer det ansvaret. I förslaget pekas därför istället avdelningen för 
ledningsstöd ut som ansvarig funktion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-30 
Förslag till revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente, 
2021-12-30 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-10-20, § 163  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reglemente, 2021-09-27 
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2021/690 

Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande daterat den 20 januari 2022 som svar på 
Riksarkivets remiss FormatE (RA-KS 2021/18), förslag till författningar om tekniska 
och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska handlingar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över Riksarkivets remiss om nya 
författningar om tekniska och arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska 
handlingar.  

Författningsförslag RA-FS 2021:X innehåller bestämmelser som är avsedda att 
gälla för hela den offentliga sektorn, däribland kommunerna. Författningen 
behandlar tekniska krav vid skapandet av elektroniska handlingar. Tanken är att 
författningen ska tillämpas vid bland annat val av format och metoder för 
elektroniska handlingar i våra verksamheters verksamhetssystem. 

Författningsförslag RA-FS 2021:Y innehåller bestämmelser som endast gäller för 
den statliga sektorn. Bestämmelserna innebär en mer specificerad reglering av till 
exempel vilka format och metoder som används för att skapa elektroniska 
handlingar. Riksarkivets rekommenderar att även kommunala och regionala 
arkivmyndigheter meddelar egna motsvarande föreskrifter. 

Remissunderlaget är mycket omfattande samtidigt som det berör delar av den 
offentliga informationshanteringen som i många fall är väldigt komplex. Till detta 
kommer att både läsanvisningarna och författningsförslagen (med tillhörande 
bilagor) bygger på en struktur med väldigt många korsreferenser. Även denna 
struktur är omfattande och innebär till viss del betydande svårigheter att orientera 
sig i och skapa sig en helhetsbild av. Också språket upplevs på många ställen som 
komplext, krävande och svårförståeligt, även för den med erfarenhet och 
kompetens inom området. Förvaltningen ser således kritiskt på remissunderlagets 
utformning. 

Förvaltningen ser positivt på att Riksarkivet har tagit ett samlat grepp om frågan 
om olika format och dess beständighet, men med anledning av ovanstående 
föreslås ett begränsat yttrande som i huvudsak är av övergripande karaktär. 
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Yttrandet tar sin utgångspunkt i de läsanvisningar som riktats till remissinstanser 
med lite tid och resurser att besvara remissen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Yttrande, 2022-01-20 
Remiss av Riksarkivets förslag till författningar, Riksarkivet, 2021-10-01 
Remissinstanser, Riksarkivet, 2021-10-01 
Läsinstruktioner, Riksarkivet, 2021-09-27 
Riksarkivet författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar Riksarkivets 
författningssamling, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid 
framställning av allmänna handlingar Författningskommentarer, Riksarkivet, 2021-
09-30 
Konsekvensutredning, Riksarkivet, 2021-10-01 
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2021/640 

Remissvar - Stadgar för Upplandsstiftelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrandet till Upplandsstiftelsen.   

Sammanfattning 
Den 27 augusti 2021 inkom en remisshandling från Upplandsstiftelsen gällande 
förslag till nya stadgar. Eventuella synpunkter på remissen skulle vara 
Upplandsstiftelsen tillhanda den 24 oktober 2021. Enköpings kommun har inte 
hanterat remissärendet men har den 3 januari 2022 fått meddelat förlängd svarstid 
som möjliggör att beslut om yttrande kan tas av kommunstyrelsen i februari.  
 
Upplandsstiftelsen verkar för att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv 
och bevara och skydda den uppländska naturen. Upplandsstiftelsen är en 
fristående ideell förening, Region Uppsala och länets kommuner är 
Upplandsstiftelsens medlemmar.  
 
Enköpings kommun är positiva till remissförslaget som innebär en modernisering 
och förenklad beskrivning av stiftelsens verksamhet. Införandet av två ordinarie 
stämmor ses som positivt då det ökar Enköpings kommuns möjlighet till insyn och 
påverkan på verksamheten. Enköpings kommun ställer sig också positiva till att 
folkhälsoarbetet finns med på ett tydligare sätt, vilket kan leda till att naturen blir 
mer tillgänglig för fler.  
 
Upplandsstiftelsen är en konstruktiv samarbetspartner för Enköpings kommun som 
organisation och Upplandsstiftelsen ger mervärde för kommuninvånarna i 
Enköpings kommun. Enköpings kommun ser fram emot fortsatt gott samarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 
Remiss, Upplandsstiftelsen, 2021-08-27 
Stadgar, Upplandsstiftelsen remissversion, 2021-09-30 
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2021/900 

Beslut om särskilt arvode till valnämndens ordförande 
och valnämndens vice ordförande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Valnämndens ordförande får ett årsarvode på 10 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022. 
 

2. Valnämndens vice ordförande får ett årsarvode på 5 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022. 
 

3. Upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, KS 2019/315, § 11, 
punkt nummer ett.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande särskilt arvode 
till valnämndens ordförande och valnämndens vice ordförande den 11 januari 
2022, § 16. Motiveringen för återremittering var för att 
kommunledningsförvaltningens skulle utreda om valnämndens ordförande och vice 
ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad under valåret istället för en 
klumpsumma utbetalt i samband med valet.  

Kommunledningsförvaltningen har gjort en jämförelse hur tre likvärdiga kommuner 
arvoderar ordförande och vice ordförande för valnämnden. Kommunerna valdes 
utifrån SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) kommungruppsindelning från 
2017. Valen gjordes utifrån antalet invånare och tillhör också gruppen likt Enköping 
- lågpendlingskommun nära större stad. Kommunerna i jämförelsen är Motala 
kommun (42 600 invånare), Sandviken kommun (37 800 invånare) och Uddevalla 
kommun (53 500 invånare) och de ger följande årsarvode till ordförande och vice 
ordförande i valnämnden:  

Motala kommun: 8 procent till ordförande år då det genomförs allmänna val, 
Europaparlamentsval eller folkomröstningar. Vice ordförande får inget årsarvode.  

Sandviken kommun: Ordförande och vice ordförande får en engångssumma efter 
avslutat val på 5 procent vardera.  
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Uddevalla kommun: Ordförande får 9 procent under valår. Vice ordförande får 7,25 
procent under valår. Ordförande får 0,50 procent under ett icke valår. Vice 
ordförande får 0,25 procent under ett icke valår.  

Utifrån kommunledningsförvaltningen jämförelse med de tre utvalda kommunerna 
bedöms 8 procent av basarvodet per månad under valåret som rimligt belopp till 
valnämndens ordförande. Utöver årsarvodet föreslår kommunledningsförvaltningen 
att inget extra arvode betalas ut i samband med arbete på valdagen. 

Enligt regler för arvoden och partistöd arvoderas vice ordförandena 50 % av 
ordförandens arvode. Med anledning av det föreslås även vice ordförande för 
valnämnden få 4 % av basarvodet per månad under valåret.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att valnämndens ordförande får 10 procent under valåret och 
att valnämndens vice ordförande får 5 procent i årsarvode utifrån att 
kommunfullmäktiges ordförande får 10 procent i årsarvode.  

Jesper Englundh (S), Jenny Gavelin (L) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
Peter Books (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Peter Books 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 16 
Bilaga, ekonomiska konsekvenser 
Regler för arvoden och partistöd Enköpings kommun, 2019-04-15 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Löneservice, för åtgärd 
Valnämndens ordförande, för kännedom  
Valnämndens vice ordförande, för kännedom  
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2020/731 

Motion - Inför språkkrav i svenska för anställninginom 
omsorgen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska beredas ytterligare. 

Sammanfattning 
Kristjan Valdimarsson (SD) lämnade den 27 oktober 2020 in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen.  

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 § ska en motion beredas på sådant 
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit 
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning.  
 
Tidsfristen för att bereda motionen så att ett beslut kan fattas inom ett år har 
passerat, med anledning av det återrapporteras vad som hittills framkommit i 
beredningen.  

Ärendets beredning 
Motionen har skickats på nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnden den 1 
februari 2021. Nämnden ombads inkomma med svar gällande motionen i sin 
helhet.  

Svaret från vård- och omsorgsnämnden inkom den 21 april 2021, § 41. De 
bedömer att de följer de rekommendationer och riktlinjer, vad gäller det svenska 
språket, när det anställer personer med svenska som andraspråk. Det finns i 
dagsläget inga vedertagna språktest.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen inte är färdigberedd och att 
det finns behov av att inhämta remissvar från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av personalomsättningar på 
kommunledningsförvaltningen har beredningen av motionen dragit ut på tiden.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20  
Motion, inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, 
Sverigedemokraterna, 2020-10-09 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 153 
Nämndsremiss till vård- och omsorgsnämnd, 2021-02-01 
Protokollsutdrag, remissvar, vård- och omsorgsnämnden, 2021-04-21 

__________ 
 
  



 Protokoll  26 (26) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 36 Ärendenummer KS2022/98 

Revidering ägardirektiv för ENA Energi AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiv för ENA Energi AB, daterad 2022-01-
24, godkänns.  

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Bolagens ägardirektiv revideras kontinuerligt och uppdateras för att tydligt beskriva 
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för 
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på 
utveckling av bolagets verksamhet. EHBs ägardirektiv uppdaterades i slutet av 
2019 (KS2019/691) och ENA Energis ett år tidigare (KS2018/709). 

Enköpings moderbolag beslutade den 24 augusti 2021 att meddela ENA Energi att 
verket skall vara driftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035. 
Styrelsen beslutade samtidigt att ge VD i uppdrag att revidera ägardirektivet där 
detta årtal framgår för fastställande i kommunfullmäktige. 

Skälet detta uppdrag var att ENA Energis styrelse på inrådan av PWC i en 
skrivelse daterad 4 mars 2020 efterfrågat tydligare planeringsförutsättningar och 
en tidpunkt att frigöra marken där huvudproduktionen ligger idag. 

Ett förslag till att justera ägardirektivet har därefter ställt till kommunstyrelsen den 
25 januari 2022. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärende för 
beredning så att det i enlighet med Agenda 2030 svarar på frågan om hur det 
föreslagna beslutet påverkar människa, miljö och ekonomi.  

En dialog har förts inom delar av EMABs och ENA Energis styrelser om vilken 
åratal som ska gälla för flytt av huvudproduktion. Dialogen har landat i att detta ska 
ske senast till 2035. Ärendet har därefter beretts av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24 
Förslag till ägardirektiv, Enköpings kommun, 2022-01-24 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 28Js 
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