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 Johanna Sköld 
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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 25 oktober 2022, klockan 

09.00–15.02 
  
Ajournering Under § 180 klockan 10.38 – 10.50, 12.15 – 13.30 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Anders Wikman (NE), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Agneta von Schoting (NE) 
Per Elfving (KD) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Svante Forslund (L) 
Solweig Sundblad (S) 
Johan Enfeldt (S)  
Sverker Scheutz (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Hellmark (C) 
Johan Engwall (S) 
Solweig Eklund (S) 

  
Övriga deltagare Ingela Höij, controller, § 180 

Karin Ols, VA-chef, § 180 
Jenny Hertz, controller, § 180 
Rickard Westlöf, enhetschef, § 180 
Maria Ekblad, kommunjurist, § 180 
Annelie Högsund, kvalitetsstrateg, § 180 
Linda Ahlsén, HR-chef, § 180 
Johan Åberg, HR-konsult, § 180 
Ann-Sofie Magnusson, controller, § 180 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Hannu Högberg, stabschef KLF 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef 
Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
Helena Löfgren, kommunsekreterare 
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Paragraf 176  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  



 Protokoll  5 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 177  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 178 Ärendenummer KS2022/877 

Beslut om stängd dörr 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att hålla sammanträdet inom stänga dörrar på punkt 
fyra tilldelningsbeslut - upphandling av ekonomisystem samt på 
informationspunkten om VA/ARV (avloppsreningsverk).  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens sammanträden är sedan tidigare beslutade att vara öppna för 
allmänheten i ärenden som inte rör sekretess eller myndighetsutövning mot 
enskild. Vissa punkter kan kommunstyrelsen besluta att stänga.  

__________  
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Paragraf 180 Ärendenummer KS2022/19 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Informationsärenden: 

• Controller Ingela Höij och VA-chef Karin Ols informerar om nytt 
avloppsreningsverk/VA som kommer vara ett beslutsärende på ett 
kommande kommunstyrelsesammanträde.  
 

• Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren informerar om 
chefsdagarna som genomfördes förra veckan samt utvecklingsområden 
inom verksamheten, kommunhus-projektet, energi- och elförsörjning, 
kommunens ekonomi och helhetssyn.  
 

• Kommunsekreterare Johanna Sköld informerar om kommunstyrelsens 
arbetssätt.  
 

• Kommunstyrelsens ordförande informerar om det sociala 
hållbarhetsutskottet.  

Ärendedragningar 

• Controller Ingela Höij, controller Jenny Hertz och enhetschef Rickard 
Westlöf föredrar ärendet reviderad investeringsutgift Ripans förskola, 
Galgvreten 2:63.  
 

• Kommunjurist Maria Ekblad föredrar ärendet revidering av 
kommunstyrelsens reglemente.  
 

• Ekonomichef Daniel Nilsson, kvalitetsstrateg Annelie Högsund, HR-chef 
Linda Ahlsén och HR-konsult Johan Åberg föredrar ärendet Enköpings 
kommuns delårsrapport.   
 

• Controller Ann-Sofie Magnusson föredrar ärendet revidering av tidplanen 
för styrning och uppföljning 2022.   
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Paragraf 181 Ärendenummer KS2022/869 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
kommunstyrelsens reglemente enligt förslag daterat 21 oktober 2022. 

Sammanfattning 
Det finns ett behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente, bland annat för 
att öka kommunstyrelsens flexibilitet vad gäller utskotten. Idag är det reglerat att 
ordförande i kommunstyrelsen också ska vara ordförande i arbetsutskottet samt att 
kommunstyrelsens vice ordförande ska vara ordförande i plan-, mark- och 
exploateringsutskottet. Det bör istället vara reglerat så att kommunstyrelsen väljer 
utskottens ordföringar bland utskottens ledamöter. 

I somras började lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden gälla för kommuner. Det bör förtydligas att det är 
kommunstyrelsen som ombesörjer kommunens åtaganden angående interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning enligt lagen. 

Det föreslås att styrelsen ska ha personuppgiftsansvaret för den behandling av 
personuppgifter som kan förekomma i fullmäktige och dess beredningar. Skälet är 
främst att med personuppgiftsansvaret följer ett stort antal beslut och åtgärder som 
av praktiska skäl inte bör ligga på fullmäktige utan hanteras inom förvaltningen. 

I kommunstyrelsens nuvarande reglemente är styrelsens mandattid reglerad. 
Denna bestämmelse bör tas bort eftersom den inte följer kommunallagen. 

När det gäller regleringen av sammanträden på distans förtydligas det att det ska 
föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 
markerar att distanssammanträden i första hand ska vara ett komplement till 
sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund 
av långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, 
eller att föredragningslistan är så kort att den inte motiverar ett vanligt 
sammanträde. Det föreskrivs också att förhandsanmälan måste göras om ledamot 
önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om 
närvaro på distans ska tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl 
föreskrivs att anmälan ska göras till kansliet. Formuleringarna följer Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till reglemente.  
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I övrigt föreslås ändringar av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 
Förslag, reglemente för kommunstyrelsen i Enköpings kommun, 2022-10-21 
__________  
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Paragraf 182 Ärendenummer KS2022/895 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:  
1. Peter Book, Moderaterna  
2. Anders Wikman, Nystart Enköping 
3. Per Elfving, Kristdemokraterna 
4. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
5. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
7. Vakant, Sverigedemokraterna  
 

2. till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:  
1. Agneta von Schoting, Nystart Enköping 
2. Bitte Myrsell, Moderaterna 
3. Svante Forslund, Liberalerna 
4. Vakant, majoriten 
5. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
6. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 
7. Vakant, Sverigedemokraterna 
 

3. till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: 
Peter Book, Moderaterna 
 

4. till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses:  
Jesper Englundh, socialdemokraterna  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet. Övriga 
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess 
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska till kommunstyrelsen förbereda ärenden som 
inte ankommer på något annat utskott att förbereda. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga valda ledamöter och ersättare, för kännedom  
Kommunsekreterare, för åtgärd 
KLF löneservice, för åtgärd 
KLF IT-avdelning, för åtgärd  
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Paragraf 183 Ärendenummer KS2022/897 

Val av kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott utses:  
1. Ulrika Ornbrant, Centerpartiet 
2. Per Elfving, Kristdemokraterna 
3. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens personalutskott ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 
De tre ledamöterna ska utgöras av kommunstyrelsens presidium. 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i personalutskottet. Ersättare i 
personalutskottet väljs av kommunstyrelsen bland dessa ledamöter och ersättare 
för samma tid som de invalts i kommunstyrelsen.  

Personalutskottet ansvarsområden är i huvudsak:  

• Utveckla förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare.  

• Övergripande inriktning och utveckling av kommunens personalpolitik.  
• Samordna kommunens agerande som arbetsgivare.  
• Arbetsgivarens övergripande inriktning i löneförhandlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga valda ersättare, för kännedom  
Kommunsekreterare, för åtgärd 
KLF löneservice, för åtgärd  
KLF IT-avdelning, för åtgärd  
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Paragraf 184 Ärendenummer KS2022/896 

Val av kommunstyrelsen plan-, mark- och 
exploateringsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. till ledamöter i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
utses:  
1. Ulrika Ornbrant, Centpartiet 
2. Anders Wikman, Nystart Enköping 
3. Per Elfving, Kristdemokraterna 
4. Peter Book, Moderaterna 
5. Linda Johansson, Socialdemokraterna 
6. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna 
7. Vakant, Sverigedemokraterna 
 

2. till ersättare i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
utses:  
1. Tuija Rönnback, Nystart Enköping 
2. Kenneth Hällbom, Miljöpartiet 
3. Svante Forslund, Liberalerna 
4. Krister Larsson, Moderaterna  
5. Jesper Englundh, Socialdemokraterna 
6. Johan Enfeldt, Socialdemokraterna 
7. Vaknat, Sverigedemokraterna  
 

3. till ordförande i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
utses:  
Ulrika Ornbrant, Centerpartiet  
 

4. till vice ordförande i kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskottet utses:  
Linda Johansson, Socialdemokraterna  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott ska bestå av sju 
ledamöter och sju ersättare. Inom utskottet väljer styrelsen en ordförande och en 
vice ordförande, för den tid styrelsen beslutar.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott ansvarar i huvudsak för 
följande områden:  

• vara styrgrupp i arbetet med att ta fram kommunens översiktsplan och 
fördjupade översiktsplaner.  

• ta initiativ och bereda detaljplaner samt andra planer inom 
samhällsplanering.  

• ta initiativ och bereda strategi- och policydokument inom 
samhällsplanering.  

• ta initiativ och bereda områdesbestämmelser.  
• fatta beslut om betydande miljöpåverkan i detaljplaneprocessen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga valda ledamöter och ersättare, för kännedom  
Kommunsekreterare, för åtgärd 
KLF löneservice, för åtgärd  
KLF IT-avdelning, för åtgärd  
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Paragraf 185 Ärendenummer KS2021/463 

Svar på medborgarförslag - Överlåtande av 
grusväg/parkering från Enköpings kommun till EHB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. medborgarförslaget bifalls. 
 

2. samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag utreda frågan och förhandla 
med AB Enköpings Hyresbostäder om en eventuell försäljning av marken. 

Sammanfattning 
En kommuninvånare som hyr parkeringsplats av Enköpings Hyresbostäder AB 
(EHB) längs med grusvägen som går nedanför Linbaneparken har inkommit med 
förslag att kommunen ska överlåta vägen och parkeringen till EHB. Anledningen till 
detta är att personen anser att vägen är i dåligt skick och bör asfalteras. Något 
som EHB inte har velat göra då det är kommunen som äger marken och EHB inte 
har något nyttjanderättsavtal för parkeringen. 

Planavdelningen har yttrat sig och sagt att för att det ska vara möjligt att överlåta 
marken måste först en ändring av detaljplan genomföras. Detaljplan för området 
finns, vägen och parkeringen är idag planlagd som allmänplatsmark (park, 
inklusive parkering). I en ändring av detaljplan behöver marken ändras till 
kvartersmark för att en försäljning ska kunna genomföras. 

EHB har getts möjlighet att yttra sig i frågan, de önskade först att parkeringsavtal 
skulle upprättas mellan dem och kommunen, nyttjanderättsavtal om parkering för 
EHB är inte möjligt eftersom marken är planlagd som allmänplatsmark. Till vilket 
EHB svarade att de skulle diskutera frågan internt och återkomma. 

För att kunna genomföra en försäljning av marken till EHB behöver det först 
inkomma en förfrågan till Mark- och exploateringsavdelningen om att köpa marken, 
Mark- och exploatering kan då inleda en process tillsammans med 
Planavdelningen om att genomföra en ändring av detaljplan som möjliggör ett 
övertagande av marken. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-10-06, § 91 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-16 



 Protokoll  16 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Medborgarförslag, 2021-06-20 
Bilaga 1, detaljplan 265 
Bilaga 2, kartbild  
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 186 Ärendenummer KS2020/688 

Svar på medborgarförslag - Sänkt ålder för 
minnesgåva 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att sänka tiden för kvalificering till minnesgåva för 
anställda från gällande 25 år till 20 år har inkommit. 

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler men även utifrån en signal till anställda i 
kommunen för att stärka arbetsgivarvarumärket avseende att premiera 
medarbetare som valt att stanna och utvecklas under lång tid i kommunen. Det har 
även utförts en omvärldsanalys med syfte att undersöka om tidsintervallet 25 år 
särskiljer sig avsevärt från andra liknande arbetsgivares. 

Slutsatsen är att kvalificeringstiden 25 år är rimligt avvägt i relation till typ av 
aktivitet avseende att premiera lång anställningstid. Detta även om det skulle vara 
möjligt ur skattesynpunkt att sänka tiden för kvalificering. Få interna argument har 
rests för ändring av kvalificeringstiden. Den återkoppling som framkommer av 
nuvarande regler är ofta positiv. En omvärldsanalys ger vid handen att intervallet 
för kvalificering av minnesgåva i Enköping även används av andra med viss 
variation. Enköping sticker således inte ut på något avsevärt negativt sätt. Det 
finns även en ekonomisk aspekt av att sänka tiden för kvalificering till 20 år. Fler 
medarbetare skulle i så fall komma i fråga förminnesgåva vilket skulle ge en ökad 
ekonomisk belastning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 152 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 141  
Medborgarförslag, 2020-10-07 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 187 Ärendenummer KS2021/106 

Svar på medborgarförslag - Rabatt på parkering i 
centrum för anställda hos Enköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anställda i Enköpings kommun som arbetar i centrum 
ska få rabatt på parkering i centrum har inkommit. 

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler såsom förmånsbeskattning men även 
utifrån en personalförmån för anställda i kommunen för att stärka 
arbetsgivarvarumärket och då som attraktiv arbetsgivare. Slutsatsen är att detta 
skulle vara en personalförmån som skulle bli föremål för förmånsbeskattning samt 
att arbetsgivaren då även skulle få betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta 
skulle innebära ökade kostnader för Enköpings kommun vilket det inte finns 
utrymme för i budget. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Enköpings kommun inte ger någon 
rabatt på parkering i centrum utifrån skattelagstiftningen vilken medför ökade 
kostnaderna för arbetsgivaren samt en förmånsbeskattning för den enskilda 
medarbetaren.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 153 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 29 
Medborgarförslag, 2021-02-11 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 188 Ärendenummer KS2021/112 

Svar på medborgarförslag - Se till att det finns 
stämpelur för personalen på städ 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att Enköpings kommun ska införa stämpelur för  
lokalvårdarna har inkommit. 

Enköpings kommuns samtliga medarbetare har att följa de kollektivavtal och de 
regler och lagar som gäller vid en anställning i kommunen. I alla anställningar är 
arbetstiden reglerad och det är en självklarhet att samtliga anställda har att följa 
dessa arbetstidsregler. En kommuns verksamhet och i detta fall Enköpings 
kommuns verksamhet innefattar många olika yrkesområden och arbetstidsreglerna 
är olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Vissa har fasta arbetstider och 
andra har flexibla arbetstider.  

Det som är viktigt avseende arbetstider är att kommunen följer arbetstidslagarna 
som då bland annat säger att en rast måste finnas under ett arbetspass som är 
längre än fem timmar. Denna rast är inte arbetstid. Angående medarbetarnas 
följsamhet av arbetstider så är detta en viktig fråga för personalansvariga chefer att 
föra dialog med sina medarbetare om. Vid misskötsamhet att inte följa avtalade 
arbetstider ska personalansvarig chef agera för att komma till rätta med detta och 
denna typ av misskötsamhet kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser som ytterst 
kan leda till skiljande från anställningen. Enköpings kommun ska ledas och styras 
utifrån tillitstyrning och med ett utvecklande ledarskap. Det handlar om en bra 
dialog mellan chef och medarbetare där en tydlighet om vilka skyldigheter som 
gäller i anställningen ska föras. Att  
införa stämpelur är inte det Enköpings kommun ser som lösning på eventuella 
misskötsamheter gällande arbetstider. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 154 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 30 
Medborgarförslag, 2021-04-14 
__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 189 Ärendenummer KS2021/723 

Svar på motion - Sluta använda kundbegreppet 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. förlänga beredningen av svaret på motionen – Sluta använda 
kundbegreppet i den kommunala verksamheten, 
 

2. motionen skickas till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 
 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023. 

Sammanfattning 
Sverre Ahlbom (S) har inkommit med en motion, Sluta använda kundbegreppet i 
den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 
2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) 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 passerar den 18 oktober 2022. 

På grund av hög arbetsbelastning inom kommunledningsförvaltningen är inte 
ärendet färdigberett. Kommunfullmäktige kommer därför inte kunna fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 155 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-25 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-10-18 
Motion, Sluta använda kundbegreppet, 2021-10-18 
__________ 
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Paragraf 190 Ärendenummer KS2021/428 

Svar på motion - Bevara muséet i Rådhuset! 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. motionen ska berederas ytterligare, 
 

2. motionen skickas till upplevelsenämnden för beredning, 
 

3. motionen ska besvaras senast den 30 april 2023.  

Sammanfattning 
Jesper Englundh (S) lämnande den 14 juni 2021 in en motion till  
kommunfullmäktige att kommunens museum ska fortsätta ha sin verksamhet 
förlagd till Rådhuset. 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) 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 passerade den 14 juni 2022. 

På grund av tidspress och personalomsättningar på avdelningen för ledningsstöd 
har beredningen av motionen dragit ut på tiden. Motionen planerades att skickas ut 
på nämndsremiss, men det har inte gjorts.  

Upplevelsenämnden ansvarar för kommunens museiverksamhet. Ska motionen 
fortsätta beredas, trots att fullmäktige inte kan ta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes, bör den därför skickas direkt till upplevelsenämnden för 
beredning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 156 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-26 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-06-14 
Motion, bevara muséet i Rådhuset, socialdemokraterna, 2021-06-14 
__________ 
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Paragraf 191 Ärendenummer KS2022/449 

Enköpings kommuns delårsrapport 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapporten för 
januari-augusti 2022 med prognos för 2022 för Enköpings kommun anmäls och 
läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att:  

1. delårsrapporten för januari-augusti 2022 med prognos för 2022 för 
Enköpings kommun fastställs. 
 

2. finansiell rapport per augusti 2021, bilaga ett, anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Prognosen för kommunkoncernens resultat, vilket omfattar Enköpings kommun, 
AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet 
räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgår till 209 miljoner kronor varav 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 15 miljoner kronor. 
Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och  
gatukostnadsersättningar uppgår till 132 miljoner kronor vilket motsvarar 4,3 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Det är 42 miljoner kronor eller 1,8 procentenheter bättre resultat jämfört 
med det finansiella målet för 2022. Det bättre resultatet förklaras främst av kraftigt 
ökade skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning med 
115 miljoner kronor. 

ENA Energi AB redovisar en prognos för helåret som överstiger budgeten med 26 
miljoner kronor vilket förklaras av högre el-intäkterna som en följd av ökade 
marknadspriser. Enköpings kommuns moderbolag AB och AB Enköpings 
hyresbostäder redovisar bägge något sämre prognoser för helåret jämför med 
budget samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en 
prognos för helåret som ligger i linje med budget. 

Kommunkoncernens totala investeringsbudget är 1 129 miljoner kronor för 2022 
och utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 424 miljoner kronor. Prognosen 
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beräknas till 960 miljoner kronor vilket motsvarar 85 procent av budgeten och ger 
en budgetavvikelse på 170 miljoner kronor. Kommunkoncernens låneskuld 
fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden 
uppgick per augusti 2022 till totalt 4 102 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
200 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar 86 000 per invånare. Det är AB 
Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av 
låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 479 miljoner kronor eller 56 
procent. 

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är påtaglig och flera bedömare 
spår att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. SKR:s prognos visar dock en svag 
BNP-tillväxt under 2023. Kriget i Ukraina är en starkt bidragande faktor till de höga 
energi- och livsmedelspriser som väntas bestå resterande del av 2022. Den höga 
inflationen tillsammans med högre räntor bedöms ha en negativ effekt på den 
globala ekonomin under kommande år. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och under fram till augusti 
2022 ökade antalet invånare med 290 personer eller 0,6 procent. Jämfört med 
samma period 2021 är det en minskning med cirka 510 personer. Om tillväxten 
fortsätter i samma takt under årets fyra sista månader kommer den landa på cirka 
1,2 procent vilket är cirka 0,5 procentenheter lägre tillväxttakt än den prognos som 
gjordes i början av 2022. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga mål vara på rätt väg 
eller delvis på rätt väg. Den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse 
baseras på nämnders och bolagsstyrelser aktiviteter och prognos för 
måluppfyllelsen att nå målbild 2023. I de fall utfall på nyckelindikatorerna finns har 
även det vägts in i bedömningen. Bedömningen görs om respektive långsiktigt mål 
för 2023 är på rätt väg, delvis på rätt väg eller ej på rätt väg. Av 
kommunfullmäktiges fyra medarbetarmål bedöms två mål ej vara på rätt väg och 
två mål vara delvis på rätt väg. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre 
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 
fyra medarbetarmålen 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 159 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-01 
Enköpings kommuns delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-10-04 
Bilaga 1: Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, daterad 2022-08-31  
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Paragraf 192 Ärendenummer KS2022/803 

Reviderad investeringsutgift Ripans förskola, 
Galgvreten 2:63 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utöka investeringsbudgeten för investering i förskolan Ripan, Galgvreten 
2:63, till totalt 86 miljoner kronor.  
 

2. utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ökade/minskade driftkostnad 
hanteras i kommande budgetprocesser.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2021 ett genomförandebeslut för investering 
av förskolan Ripan (KS2021/472) med en utökning av 60 platser. Förskolan ska 
uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor och enligt 
genomförd förstudie. Befintlig lokal hyrs idag av Enköpings Hyresbostäder AB 
(EHB) som avser genomföra en ombyggnation till lägenheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har gjort en entreprenad-
upphandling och anbudssumman från tilldelad leverantör medför att projektets 
totala investeringsutgift har ökat från 68,5 till 86 miljoner kronor. Anbudet efter 
upphandling överstiger projektutgiften i kommunfullmäktiges budget- och 
investeringsplan för 2022-2026 med 17,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 25 
procent. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar ska ny beredning ske då total 
projektutgift efter upphandling avviker från kommunstyrelsens genomförandebeslut 
med minst 10 procent eller uppgår till minst 10 miljoner kronor. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av kommunfullmäktige 
begära att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess 
(UAN2022/1120). 

Tekniska nämnden har beslutat om att begära utökad investeringsbudget till totalt 
86 miljoner kronor (TF2021/401). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 
Uppdaterad kalkyl daterad 2022-09-29 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-10, § 164 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-10-19, § 101 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-28, § 170 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-19, § 86 
__________ 
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Paragraf 193 Ärendenummer KS2022/793 

Förlängning av mandattid för kommunstyrelsens råd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga mandatperioden för utsedda ordförande, 
ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och 
friluftsrådet, kommunala pensionärsrådet samt Enköpings kommunala finska 
samråd så att de utses till och med den 28 februari 2023. 

Sammanfattning 
Nuvarande ordförande samt ledamöter och ersättare i Enköpings kommunala 
tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala pensionärsråd samt 
Enköpings kommunala finska samråd har utsetts till och med den 31 oktober 2022, 
se beslut KS2018/663. Med anledning av att det skall göras en översyn av 
Enköpings kommunala tillgänglighetsråd, natur- och friluftsråd och kommunala 
pensionärsråd under hösten 2022 samt då nya ledamöter ännu inte valts till 
berörda nämnder och utskott behöver förordnandet förlängas. 

I samband med översynen av den politiska organisationen som gjordes under 
våren 2022 (KS2021/718) beslutades att tillgänglighetsrådet, natur- och 
friluftsrådet och pensionärsrådet skulle utvärderas under hösten 2022. 
Utvärderingen är ännu inte genomförd. Det är inte heller klart vilka förtroendevalda 
som skall sitta i nämnder och utskott under kommande mandatperiod varför det i 
nuläget är svårt att välja nya representanter till samtliga råd. Eftersom rådens 
ordförande, ledamöter och ersättare utsetts till och med den 31 oktober 2022 
måste ett beslut fattas om rådens representanter vid kommunstyrelsen i oktober 
2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att sittande rådsmedlemmar 
utses till den 28 februari 2023. Detta datum har valts mot bakgrund av att de 
förtroendevalda i nämnder och utskott bör ha utsetts i januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 157 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-25 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, för kännedom 
Berörda personer, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
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Paragraf 194 Ärendenummer KS2022/806 

Förlängning av mandatperiod för kommunens 
bolagsstyrelser 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för utsedda ordförande, 
ledamöter och ersättare i styrelserna samt röstombud för Enköpings Moderbolag 
AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, till och med 2023 års 
bolagstämma. 

Sammanfattning 
Nuvarande bolagsstyrelser och röstombud i Enköpings kommunala bolag; 
Enköpings Moderbolag AB, ENA Energi AB samt AB Enköpings hyresbostäder, 
har utsetts av kommunfullmäktige, se beslut KS2018/633. Av beslutet framgår att 
mandatperioden är till och med den 31 december 2022. Av bolagens 
bolagsordningar framgår dock att styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 158 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-30 
__________ 
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Paragraf 195 Ärendenummer KS2022/531 

Revidering av tidplanen för styrning och uppföljning 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad tidplan för styrning och uppföljning för 2022, daterad 15 oktober 2022, 
antas. 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”tidplan för styrning och uppföljning 
2022” (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om 
årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461). 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet 
den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.  

Nu behöver tidplanen för styrning och uppföljning revideras ytterligare då  

• kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–
2025 flyttas till den 12 december 2022, 

• nämndernas beslut om årsplan 2023 med budget senast ska vara klart 
2023-02-28, 

• kommunstyrelsens beslut om årsplan 2023 med budget senast ska vara 
klart 2023-02-28, 

• kommunstyrelsen inriktningsbeslut om investeringsplan 2024–2033; ramar, 
prioriteringar, äga/hyra tas bort, 

• nämndernas yttrande över kommunstyrelsens inriktningsbeslut om 
investeringsplan 2024–2033 tas bort, 

Kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 
flyttas till den 12 december 2022 på grund av påverkan av SKR:s nya 
skatteprognos samt ny befolkningsprognos. 
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Enligt kommunfullmäktiges regler för investeringar ska kommunstyrelsen i slutet av 
året ta ett så kallat inriktningsbeslut som nämnderna gör ett yttrande över inför 
vårens politiska budgetberedningsprocess.  

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att denna nya process behöver 
flyttas fram för att börja gälla från och med budget- och plan 2025–2034. 

Valåret och de förändrade ekonomiska förutsättningarna i omvärlden har fört med 
sig att beslutet om kommunfullmäktiges årsplan förskjutits från juni till december 
under 2022. Kommunledningsförvaltningen har därför tillsammans med övriga 
förvaltningar under hösten kontinuerligt uppdaterat investeringsunderlaget inför 
kommunfullmäktiges årsplan 2023. Det har också föranlett en uppdatering av 
investeringsplan 2025–2034 vilken fortfarande pågår.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att reviderad tidsplan för 
styrning för 2022, daterad 15 oktober 2022, antas.  

Jesper Englundh (S) och Sverker Scheutz (V) yrkar avslag till Peter Books (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-24 
Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2022, 2022-10-24 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, för kännedom  



 Protokoll  31 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 196 Ärendenummer KS2021/510 

Inställt sammanträde den 1 november 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att sammanträdet den 1 november 2022 ställs in.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade den 28 september 2021, § 177 att sammanträda den 
1 november 2022. Argumentet för att kommunstyrelsens skulle sammanträda den 
1 november 2022 var för att det behövdes med anledning av den nya 
mandatperioden, för att kommunstyrelsens behövde utse ledamöter till utskottet.  

Ledamöter till utskotten utses den 25 oktober 2022, och därför behöver inte 
kommunstyrelsens sammanträda den 1 november 2022.  

__________  



 Protokoll  32 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 197 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut, oktober 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:  

• Beslut om att ingå borgen för Enköpings Hyresbostäder AB – omsättning 
lån, fattat av ekonomichef Daniel Nilsson den 27 september 2022.  

• Beslut om att ingå borgen för Enköpings kommuns moderbolag AB – 
omsättning lån, fattat av ekonomichef Daniel Nilsson den 14 september 
2022.  

• Beslut om kommundirektörens beslutsattest, fattat av kommunstyrelsens 
ordförande Peter Book den 14 oktober 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
Delegationsbeslut, 2022-09-27 
Delegationsbeslut, 2022-09-14 
Delegationsbeslut, 2022-10-14 
__________  



 Protokoll  33 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 198 Ärendenummer KS2022/2 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen, oktober 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen.  

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

Följande beslut eller handlingar har inkommit:  

• Inbjudan till årets politikerlunch, tobak och hållbarhet 2022-11-21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
Inbjudan, årets politikerlunch 
__________  



 Protokoll  34 (34) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 199 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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