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Paragraf 133  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  
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Paragraf 134  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:  

- Ändrad tid på kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 läggs till 
som § 143.  

- Information om valet 2022 läggs till som § 144.  

__________  
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Paragraf 135 Ärendenummer KS2021/909 

Exploateringsavtal för Lillsidan 4:5 och 4:7- beslut om 
godkännande (KF) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsavtal med Lillsidan Fastighets AB 
godkänns. 

Reservationer 
Solweig Sundblad (S), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Linda Johansson 
(S), Solweig Eklund (S) reserverar sig mot förslag till beslut med följande 
motivering:  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Detaljplanen överrensstämmer 
inte med riktlinjerna för Doktor Westerlunds gata. Vi anser att plexutskottet bör ta 
ett ansvar över att bygga samhälle och inte bara hus. Exploateringsgraden är för 
omfattande för att kunna se hela området längs hela Doktor Westerlunds gata som 
en del av ett samhällsbygge, där människor både kan leva, verka och bo. Vi vill se 
att området ges större utrymme för grönytor och naturliga mötesplatser för 
människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån Socialdemokraterna under en 
längre tid i plexutskottet utan att ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav 
reservationen. 

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot förslag till beslut med följande motivering:  

Jag och Nystart Enköping reserverar oss mot beslutet, främst på grund av den 
höga exploateringsgraden. Här byggs nu bara hus, inte samhälle. Vi anser inte att 
dessa åtta, stora hus på denna enda tomt skapar en god livsmiljö för barn och 
vuxna. Omfattningen överensstämmer inte med utskottets tidigare beslutade 
exploateringsriktlinjer. Det har heller inte gjorts någon riktig barnkonsekvensanalys 
där barn fått uttrycka sina åsikter. 

Sammanfattning 
I samband med antagandet av detaljplan för Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera, 
tecknas Exploateringsavtal mellan kommunen och Lillsidan Fastighets AB. 
Exploateringsavtal tecknas i och med att det är en privat markägare som ska 
genomföra detaljplanen och avtalet syftar till att förtydliga exploatörens och 
kommunens ansvar och åtaganden i genomförandet av detaljplanen.  
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Planområdet är idag ett industriområde som ska omvandlas till ett centrumnära 
bostads- och verksamhetsområde.  

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 13 juni 2022, § 95. 
Återremissen har inte medfört någon ändring i exploateringsavtalet. 

Ärendets beredning 
Exploateringsavtalet har tagits fram parallellt med detaljplaneprocessen. 
Kommunen har under detaljplanensprocessen haft diskussioner med exploatören 
för att fastställa vilka åtaganden och förutsättningar som Kommunen och 
Exploatören ska förhålla sig till vid exploateringen av planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för 
utbyggnaden av lokalgata och gång- och cykelvägar. Kommunen har rätt att ta ut 
gatukostnadsersättning av exploatören i samband med utbyggnad av allmän 
platsmark. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark i enlighet med 
detaljplanen. Exploatören ansvarar även för att genomföra de återställande- och 
anslutningsarbeten på omkringliggande allmän platsmark som krävs för områdets 
exploatering.  

För genomförande av detaljplanen krävs en fastighetsreglering för reglering av 
blivande allmän platsmark. Exploatören svarar för förrättningskostnaden. 

Exploateringsavtalet är en förutsättning för antagandet av detaljplan. Avtalet 
bedöms redo att antas. 

Yrkanden 
Bo Reinholdsson (KD), Ulrika Ornbrant (C), Mats Flodin (M), Anders Lindén (SD), 
Magnus Hellmark (C) och Peter Book (M) yrkar bifall till förslaget.  

Solweig Sundblad (S), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Linda Johansson 
(S), Solweig Eklund (S) och Anders Wikman (NE) yrkar avslag till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att exploateringsavtal med Lillsidan Fastighets AB godkänns. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-08-18, § 69 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-08 
Exploateringsavtal 
Bilaga 1 plankarta 
Bilaga 2 Gatukostnadsunderlag 
Bilaga 3 Utdrag fastighetsregistret 

__________ 
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Paragraf 136 Ärendenummer KS2017/495 

Detaljplan Lillsidan 4:5 och 4:7 - beslut om antagande 
(KF) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen antas. 

Reservationer 
Solweig Sundblad (S), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Linda Johansson 
(S), Solweig Eklund (S) reserverar sig mot förslag till beslut med följande 
motivering:  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Detaljplanen överrensstämmer 
inte med riktlinjerna för Doktor Westerlunds gata. Vi anser att plexutskottet bör ta 
ett ansvar över att bygga samhälle och inte bara hus. Exploateringsgraden är för 
omfattande för att kunna se hela området längs hela Doktor Westerlunds gata som 
en del av ett samhällsbygge, där människor både kan leva, verka och bo. Vi vill se 
att området ges större utrymme för grönytor och naturliga mötesplatser för 
människor. Dessa synpunkter har framförts ifrån Socialdemokraterna under en 
längre tid i plexutskottet utan att ha fått gehör ifrån en majoritet. Därav 
reservationen. 

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot förslag till beslut med följande motivering:  

Jag och Nystart Enköping reserverar oss mot beslutet, främst på grund av den 
höga exploateringsgraden. Här byggs nu bara hus, inte samhälle. Vi anser inte att 
dessa åtta, stora hus på denna enda tomt skapar en god livsmiljö för barn och 
vuxna. Omfattningen överensstämmer inte med utskottets tidigare beslutade 
exploateringsriktlinjer. Det har heller inte gjorts någon riktig barnkonsekvensanalys 
där barn fått uttrycka sina åsikter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott lämnade i oktober 2017 
positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheterna Lillsidan 4:5 och 4:7. 

Planen syftar till att ge planstöd för omvandlingen av delar av det område som i 
den fördjupade översiktsplanen kallas Doktor Westerlunds gata och som där är 
utpekat som nytt bostadsområde. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en 
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stadsmässig karaktär med inslag av verksamhetslokaler och ge fortsatt skydd åt 
den kulturhistoriskt betydelsefulla mejeribyggnaden i ett nytt sammanhang. 

Området ska vara väl integrerat med omgivningen fysiskt och visuellt. Detta genom 
att bebyggelsen inte bildar helt slutna kvarter, samtidigt som skyddade, delvis 
kringbyggda gårdar bildas. Området i sin helhet ska också kopplas till det befintliga 
gång- och cykelvägnätet. Planen ger också utrymme för en cirkulationsplats i 
anslutning till planområdet, som en del av anpassningen av Doktor Westerlunds 
gata till en ny central bostadsstadsdel.  

Ärendets beredning 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt på samråd under december-januari 2020-
2021. Då presenterades även helheten av de pågående planprocesserna längs 
Doktor Westerlunds gata, på kommunens hemsida och på kommunens 
facebookkonto. 

Efter genomfört samråd reviderades planen och skickades ut för granskning under 
tiden september-oktober 2021. Länsstyrelsen framförde kritik mot ofullständiga 
resultat från markundersökningar av föroreningar under granskningstiden. 
Planförslaget kompletterades därför och skickades på en ytterligare granskning till 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt kommunens miljö- och byggnadsnämnd i mars-
april 2022. Planförslaget reviderades inte vad gäller byggrätt, påverkan på grannar 
eller allmän plats och den kompletterande granskningen genomfördes därför 
endast med Länsstyrelse och andra instanser som granskar undersökningar av 
markföroreningar och de bestämmelser som införts utifrån resultatet av dessa 
undersökningar. 

Under granskningen inkom 12 yttranden till kommunen varav åtta utan erinran. 
Under den kompletterande granskningen har Länsstyrelsen meddelat att ingen 
erinran mot ett antagande längre finns från deras sida. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen 
respektive granskningsutlåtandet. En sakägare som yttrat sig under samråd och 
granskning bedöms ha kvarstående synpunkter. 

Efter granskningen har plankartan kompletterats med villkorsbestämmelse för 
avhjälpning av föroreningar före nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads 
användning. Inom ett mindre område har förbud mot infiltration av dagvatten 
införts. Användningen av mejeribyggnaden och området närmast den har satts till 
centrumändamål, kontor och parkering. 
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Med de kompletteringar och revideringar som gjordes efter granskningen 
bedömdes planförslaget vara redo att antas och godkändes för antagande i PLEX-
utskottet 12 maj 2022, § 35 respektive kommunstyrelsen 24 maj 2022, § 127. 

Kommunfullmäktige beslutade genom minoritetsåterremiss vid sammanträdet den 
13 juni 2022, § 96 att återremittera ärendet ”för att säkerställa att grönytor och den 
redan beslutade parken inte försvinner”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den ”redan beslutade parken” avser kommunstyrelsens bifall till ett 
ledamotsinitiativ från Kenneth Hällbom (MP) 23 november 2021, § 234. I 
ledamotsinitiativet står bland annat följande: ”I stadsplaneringen av området kring 
Dr Westerlunds gata måste därför avsättas det enda område som är möjligt för ett 
sammanhängande grönområde och Park, nämligen området mellan Mejeriet och 
nuv. Enöglaskolan. Enköpings parkenhet är erkänt duktiga på att bygga 
spännande och upplevelserika parker. Vi vill nu ge dem fria händer att 
skapa ”Doktorns Park” i ett område som skulle kunna bli drygt 100 x 100 meter. I 
del av parken bör även en utvecklad lekpark anläggas.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i pågående projektering och planprocess för 
blivande Lillsidanskolan aktivt arbetat med att tillskapa en utemiljö för 
verksamheterna skola, idrott och fritidsgård, men också för allmänheten. Det är 
såväl utbildningsförvaltningens som upplevelseförvaltningens ambition och 
önskemål att skapa en miljö som lockar medborgare även på kvällar och helger. 
Det är teoretiskt möjligt att skapa en renodlad park á 100 x 100 meter (1 hektar) 
mellan Mejeriet och den kommande Lillsidanskolan, men i praktiken innebär det att 
återstående yta för skolgård då blir mycket begränsad. Projekteringen av 
Lillsidanskolan har därför fokuserat på att skapa en sammanhängande yta på all 
mark mellan den nya skolbyggnaden och Mejeriet (omkring 2,5 hektar), som under 
skoltid primärt är skolgård men under annan tid attraherar och främjar fysisk och 
social aktivitet för stadens invånare samt skapar gena stråk för oskyddade 
trafikanter mellan olika stadsdelar och stadens centrum. Se sammanfogade 
illustrationer nedan (sidan 17 i samrådsförslagets planbeskrivning i detaljplan för 
Lillsidanskolan med sporthall). 

Den lösning som arbetats fram inom pågående projektering och planläggning för 
Lillsidanskolan är väl förankrad på tjänstpersonsnivå i samtliga inblandade 
kommunala förvaltningar, varav samhällsbyggnadsförvaltningens parkenhet är en 
väsentlig del. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens bifall till 
ledamotsinitiativet var och är ett medskick till planeringen av Lillsidanskolan med 
kringmiljöer, inte krav på omtag i planeringen av Mejeriet.  

Ett sådant omtag skulle dels påverka de av PLEX-utskottet enhälligt antagna 
planeringsprinciperna för Mejeriet i juni 2020, dels gå emot tidigare beslut i PLEX-
utskottet om att godkänna samråds-, gransknings- och antagandeförslag under 
planprocessen.  

Något sådant krav har heller inte framförts av någon politisk majoritet under 
antagandeprocessen för detaljplan 2017/495 (Mejeriet) eller i samband med 
godkännande av samrådsförslag för detaljplan för Lillsidanskolan med tillhörande 
idrottshall.  

Utöver en mindre korrigering av detaljplanegräns i anslutning till cirkulationsplatsen 
revideras därför inte handlingarna ytterligare. Detaljplaneförslaget bedöms därmed 
vara redo att åter föras upp till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Yrkanden 
Bo Reinholdsson (KD), Ulrika Ornbrant (C), Mats Flodin (M), Anders Lindén (SD), 
Magnus Hellmark (C) och Peter Book (M) yrkar bifall till detaljplanen.  

Solweig Sundblad (S), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Linda Johansson 
(S), Solweig Eklund (S) och Anders Wikman (NE) yrkar avslag till detaljplanen.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att detaljplanen antas.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2022-08-18, § 70 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-08-08 
Samrådsredogörelse, 2021-09-01 
Planbeskrivning, 2022-08-10 
Plankarta med bestämmelser, 2022-08-10 
Utlåtande, 2022-04-25 
Barnkonsekvensutredning, 2021-08-31 

__________ 
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Paragraf 138 Ärendenummer KS2022/532 

Genomförandebeslut av investering i speakertorn och 
läktare på Korsängsfältet 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. investeringsutgiften i speakertorn och läktare på Korsängsfältet finansieras 
genom omfördelning av 2022 års budget från 

2. tekniska nämndens fastighetsbudget för upplevelsenämnden avseende 
projekt Tingshuset med 0,9 miljoner kronor och 

3. upplevelsenämndens projekt för konstgräsplan med 1,6 miljoner kronor,  
4. investeringens driftkostnadsökning hanteras i upplevelsenämndens 

driftbudget i samband med ordinarie budgetprocess, 
5. avslå upplevelsenämndens begäran om tilläggsbudget med 2 500 000 kr 

för investeringsutgift i speakertorn och läktare på Korsängsfältet, eftersom 
investeringen finansieras genom omfördelning inom 2022 års 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

6. genomföra investeringen i speakertorn och läktare på Korsängsfältet för 
2,5 miljoner kronor och beställer av tekniska nämnden att genomföra 
investeringen, under förutsättning att fullmäktige beslutar att genom 
omfördelning finansiera investeringsutgiften. 

Sammanfattning 
Investeringsärendet avsåg ursprungligen, förutom speakertorn och läktare, även 
en investering i en omklädningsbyggnad. Ärendet har efter förstudien (där samtliga 
delar ingått) beslutats av upplevelsenämnden och teknisk nämnden. Enligt nu 
gällande ”Regler för investeringar” (KS2019/798) ska kommunstyrelsen för 
enskilda projekt fatta ett så kallat genomförandebeslut för att investeringen ska 
kunna verkställas.  

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för budget 2022 och plan 2023–
2026 har 20 miljoner kronor tilldelats omklädningsbyggnad, speakertorn och 
läktare. Efter genomförd upphandling har investeringsutgiften ökat till 22,5 miljoner 
kronor varav 2,5 miljoner kronor som option för speakertorn och läktare.  
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För att starta investeringen tog kommunstyrelsen ett genomförandebeslut den 21 
juni 2022, § 124 för enbart omklädningsbyggnaden motsvarande 20 miljoner 
kronor (KS2022/504).  

Därefter har upplevelsenämnden den 16 juni 2022, § 47 beslutat att av 
kommunfullmäktige begära tilläggsbudget för resterande investering i speakertorn 
och läktare samt för tillkommande driftkostnadsökning (UPN2021/202). 

För att även speakertorn och läktare ska kunna genomföras krävs finansiering av 
2,5 miljoner kronor som investeringsutgift och utökad driftbudget för 
upplevelsenämnden. Den preliminära driftkostnadsökningen beräknas till 150 000 
kronor. 

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för budget 2022 och plan 2023-
2026 finns investeringar som inte kommer att genomföras och kan därmed 
finansiera investering av speakertorn och läktare. 

Omfördelning är möjlig med 900 000 kronor från tekniska nämndens budget för 
upplevelsenämndens fastighetsinvestering av Tingshuset samt från 
upplevelsenämndens investeringsprojekt av konstgräsplan i och med 
upplevelsenämndens beslut att inte genomföra investeringen (2021-03-16, 
UPN2021/89). 

Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” omfördelar 
kommunstyrelsen investeringsbudget mellan enskilda projekt och nämnder. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår dock att kommunstyrelsen enbart kan 
besluta om omfördelning mellan nämnders budget upp till 25 prisbasbelopp. 
Omfördelningen i detta fall överstiger 25 prisbasbelopp, varför beslutet ska tas av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet tillsammans med 
upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Yrkanden 
Peter Book (M), Magnus Hellmark (C), Bo Reinholdsson (KD), Jesper Englundh 
(S), Ulrika Ornbrant (C) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förslaget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, KS2022/504, § 124 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-05-16, UPN2021/202, § 47 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, TF2021/1094, § 135 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-11-16, UPN2021/202, § 94 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnd, för kännedom 
Teknisk nämnd, för åtgärd  
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Paragraf 139 Ärendenummer KS2022/606 

Tilläggsbudget 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Budgeten för 2022 revideras genom att intäkterna för skatter, bidrag och 
utjämning höjs med 85,1 miljoner kronor, från 3039,4 miljoner kronor till 
3124,5 miljoner kronor, utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos 
(cirkulär 22:15). Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5 procent, soliditet på 
≥ 25 procent samt självfinansieringsgrad på ≥ 50 procent. 

2. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens 
budgetram höjs tillfälligt med 24,0 miljoner kronor. 

3. Budgeten för 2022 revideras genom att tekniska nämndens budgetram 
höjs tillfälligt med 28,7 miljoner kronor.  

4. Budgeten för 2022 utökas ej för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (NE), Solweig Sundblad 
(S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S) reserverar sig mot förslag till beslut 
till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Vid tertialrapportering januari-april 2022 med prognos för 2022 för Enköpings 
kommun (KS2022/384) lämnade fyra nämnder helårsprognoser som visade 
underskott. De fyra nämnderna var socialnämnden, tekniska nämnden, utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Vid 
kommunstyrelsens sammanträdet 25 maj 2022 uppmanade kommunstyrelsen 
tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen i juni hur nämnderna 
skulle kunna återställa budget i balans, med anledning av redovisat underskott. 
Kommunstyrelsen uppmanade även tekniska nämnden att återrapportera hur 
engångsposter prognosticeras, budgeteras till kommunstyrelsen i juni. 

Socialnämnden gjorde ingen återrapportering om redovisat underskott, på grund 
av pågående utredning av volymer och uppdrag att återkomma med ny begäran av 
utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning är färdigställd 
(KS2021/916).  
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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022 återrapporterade samtliga 
tre nämnder att inga åtgärder kommer att vidtagas för att få budgeten i balans för 
2022. 

Den 28 april 2022 lämnade SKR:s den senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 
22:15) som för Enköpings kommun innebar att skatter, bidrag och utjämning ökade 
totalt med 85,1 miljoner kronor jämfört med den tidigare skatteunderlagsprognosen 
som användes i senaste beslutad budget för 2022 (KS2021/583).  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det är svårt att driva igenom 
åtgärder som leder till en budget i balans för innevarande år för både för vård- och 
omsorgsnämnden och tekniska nämnden, utan betydande konsekvenser för 
verksamheterna.  

Vård- och omsorgsnämnden visade ett underskott i helårsprognosen på 24,0 
miljoner kronor. De ökade kostnaderna avser främst nyttjande av lager för 
skyddsmaterial (11 miljoner kronor) och ökat vårdbehov som genererar fler köpta 
platser samt ökad bemanning (13 miljoner kronor). Kommunledningsförvaltningen 
förordar att vård- och omsorgsnämnden får en tillfällig ökning av budgetramen 
motsvarande 24,0 miljoner kronor för 2022. En förändring av vård- och 
omsorgsnämndens budgetram kommande år kan hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Tekniska nämnden visade ett underskott i helårsprognosen på 31,1 miljoner 
kronor. De ökade kostnaderna avser i huvudsak inom posten ej hyresgrundande 
lokalkostnader såsom rivning, sanering och tvister (28,7 miljoner kronor), vilka är 
engångskostnader som inte var budgeterade. I de 28,7 miljoner kronorna ingår 3 
miljoner kronor i ökade tvist-kostnader för överklagandet av domen gällande 
Åkersberg. Kommunledningsförvaltningen förordar att tekniska nämnden får en 
tillfällig ökning av budgetramen med 28,7 miljoner kronor för 2022, vilket motsvarar 
beräknade engångskostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att 
säkerställa en god planering och uppföljning av ej hyresgrundande lokalkostnader. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visade ett underskott i helårsprognosen 
på 9,4 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer att nämnden kan 
nå en budget i balans utan en utökad budgetram. 

De tillfälligt utökade budgetramarna föreslås finansieras genom att den senaste 
skatteunderlagprognosen från SKR (2022-04-28) läggs in i budgeten med 85,1 
miljoner kronor. Detta innebär att resultatet i budgeten 2022 uppgår till 122,8 
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miljoner kronor. Däremot föreslår kommunledningsförvaltningen att resultatmålet 
på 3,0%, soliditet på ≥ 25% samt självfinansieringsgrad på ≥ 50% bibehålls. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar bifall till förslaget med ändringsyrkande att resultatmålet i 
meningen i punkt 1 ändras till 2,5 procent.  

Kenneth Hällbom (MP), Anders Lindén (SD), Magnus Hellmark (C), Bo 
Reinholdsson (KD), Ulrika Ornbrant (C) och Mats Flodin (M) yrkar bifall till Peter 
Books (M) yrkande. 

Jesper Englundh (S) yrkar att:  

1. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens 
budgetram höjs med 30,7 miljoner kronor för att täcka underskottet samt 
återöppna träffpunkterna, det vill säga, återanställa aktivitetsledare. 
 

2. Bifall till att tekniska nämnden ges 28,7 miljoner kronor, 
 

3. Budgeten för 2022 revideras genom att Utbildnings- och, 
arbetsmarknadsnämndens budgetram höjs med 9,4 miljoner kronor för att 
täcka underskott,  
 

4. Resultatet konsekvensändras i linje med ovanstående yrkanden och höjs 
därmed med 16,3 miljoner kronor. 

Anders Wikman (NE), Solweig Sundblad (S), Linda Johansson (S), Mats Keijser 
(S) och Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Jesper Englunds (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ett ändringsyrkande. 
Ordförande frågar om vi först kan ta ställning till förslag till beslut och därefter 
ändringsyrkande. Kommunstyrelsens godkänner propositionsordningen. 

Ordförande frågar kommunstyrelsens om vi beslutar i enlighet med Peter Books 
(M) yrkande eller Jesper Englundhs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande.  

Votering begärs och ska genomföras. 

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall för Peter Books 
(M) yrkande. NEJ-röst för bifall för Jesper Englundhs (S) yrkande.  
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Omröstning 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Mats Flodin (M), Magnus Hellmark (C), Jenny Gavelin 
(L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), Anders Lindén (SD), Kristjan 
Valdimarsson (SD) och Peter Book (M) 

NEJ-röst: Jesper Englundh (S), Mats Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig 
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE).  

JA-röst: 9 
NEJ-röst: 6 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Peter Books 
(M) yrkande.   

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen antar Peter Books (M) 
ändringsyrkande och finner bifall.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-06-15, § 116, 
UAN2022/789  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, §, 65, TF2021/1036 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-06-15, § 68, VON2021/163 

__________ 
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Paragraf 140 Ärendenummer KS2022/693 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. revidera socialnämndens reglemente enligt förslag daterat 2022-07-07. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen att införa lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter, vilken träder i kraft den 1 augusti 2022. Lagen innebär bland 
annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Kommunen är en av tillsynsmyndigheterna 
enligt den nya lagen.  

Socialnämnden bör vara den nämnd som ansvarar för att ta emot anmälningar från 
försäljningsställen och bedriver tillsyn över dessa. Socialnämndens reglemente 
behöver därför revideras, så att detta ansvar framgår där. Utöver denna revidering 
föreslås även mindre redaktionella ändringar, så som att hänvisningen till den 
inaktuella tobakslagen (1993:581) ersätts med en hänvisning till lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-29 
Protokollsutdrag, socialnämnden, § 119, 2022-08-22, SN2022/147 
Förslag, Reglemente för Socialnämnden i Enköpings kommun, 2022-07-07 

__________ 
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Paragraf 141 Ärendenummer KS2022/71 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till kommunstyrelsen:  

• Beslut om flaggning, fattat av kommundirektör Hannu Högberg, 2022-08-
17 

• Beslut gällande överenskommelse om regional samverkan social 
hållbarhet, fattat av kommunstyrelsens ordförande Peter Book, 2022-07-17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2022-08-23 
Delegationsbeslut, 2022-08-17 
Delegationsbeslut, 2022-07-17 

__________  
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Paragraf 142 Ärendenummer KS2022/2 

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 

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

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsens för kännedom:  

• Information om reviderade avfallsföreskrifter VafabMiljö. 
• Protokollsutdrag 2022-04-26, § 85, Region Uppsala län, strategi för digital 

infrastruktur.  
• SKR, Meddelande från styrelsen nr 11/2022 – Förbundsavgift år 2023 till 

Sveriges Kommuner och Regioner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-23 
__________  
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2021/510 

Ändrad tid på kommunstyrelsens sammanträde den 15 
november 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att kommunstyrelsen startar klockan 13.00 den 15 
november 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen besluta den 7 juni 2022, § 120 att sammanträda den 15 
november 2022 med starttid klockan 09.00. Dock är det ett möte samma dag med 
4M-kommunerna som behöver genomföras.  

Förslaget är därför att kommunstyrelsens beslutar att sammanträden den 15 
november 2022 startar klockan 13.00.  

__________  
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Paragraf 144 Ärendenummer KS2022/19 

Information om valarbetet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen.  

Sammanfattning 
I och med att information nått kommunstyrelsens ledamöter gällande valet 2022, 
har kommunstyrelsen nu bett att få information på dagens sammanträde. 
Valnämndens ordförande Pia-Lena Fromell (M) och kansli- och utredningschef Åsa 
Olsson deltar på dagens sammanträde för att ge information och svara på frågor 
från kommunstyrelsen.  

Valnämndens ordförande och kansli- och utredningschef informerar om hur 
bemanningen från tjänstemannahåll ser ut, hur många röstmottagare som finns att 
tillgå, information att det förekommit fel adress på röstkort, att röstmottagare inte 
tagit emot röstande i kö, schemaläggningen, lokalernas anpassningar samt 
berättat om vidtagna åtgärder från valnämndens sida.  

- Ordförande Peter Book (M) frågar om varför partierna inte kunnat få lämna 
namnvalsedlar innan förtidsröstningslokalen hade öppnat?  

Kansli- och utredningschef svarar att den informationen som röstmottagarna fått till 
sig är att namnvalsedlar skulle kunna lämnas in en halvtimme innan på valdagen, 
men på förtidsröstningen kunde dessa lämnas in en kvart innan.  

__________  
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Paragraf 145 Ärendenummer KS2022/19 

Kommundirektören informerar – ärendet utgår 

Sammanfattning 
Ärendet utgår.  

__________  
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2022/15 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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