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Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 24 maj 2022 klockan 08.30 
  
Avser paragrafer 71 - 83 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Bo Reinholdsson Johan Engwall 
  

 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Kompassen, Kaptensgatan 4, måndagen den 16 maj 2022,  

klockan 18.00 – 21.33 
  
Ajournering Mellan § 72 – 73, klockan 18.06 – 18.19, för allmänhetens frågestund.  
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 

Ritva Sunnanå-Ericson (M) 
Jan Hannebo (M) 
Minna Thunberg (L) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Georg Olsson (MP) 
Laila Berglind (S) 
Marianne van Aller (S) 
Lawrence Bishop (V) 
Rutger Muhr (SD) 

  
Övriga deltagare Tony Forsberg, ordförande i kommunrevisionen 

Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Beslutande Rolf Carlsson (S), ordförande 
Monica Avås (M), 1:e vice ordförande 
Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Runa Larsson (M) 
Yvonne Bromeé (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Svante Forslund (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Åsa Andersson (S) 

Johan Engwall (S) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Barbara Ciolek (SD) 
Ronny Holmberg (SD) 
Märta Wässman (M), tjänstgörande ersättare 
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 
Lars Olsson (C), tjänstgörande ersättare 
Soroor Moetazed (MP), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Jimmy-Prud Irakoze (S), tjänstgörande ersättare 
Susanne Brofall (S), tjänstgörande ersättare 
Martin Ancons (NE), tjänstgörande ersättare 
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare 
Lars Jansson (SD), tjänstgörande ersättare 
Alice Fors Jansson (SD), tjänstgörande ersättare 

 
 
 
 
 

Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-16 
Anslaget sätts upp 2022-05-24 
Anslaget tas ned 2022-06-15 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
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Paragraf 71  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprop genomförs. Bo Reinholdsson (KD) och Johan Engwall (S) utses till att 
justera protokollet.  

__________  
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Paragraf 72  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:  

- Linda Johanssons (S) interpellation läggs till som punkt tre, § 73.  

__________  
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Paragraf 73 Ärendenummer KS2022/447 

Interpellation - Varför dröjer införandet av flera IOP-
avtal i kommunen?  

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation får framföras. Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) 
besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 
Linda Johansson (S) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående IOP-avtal i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Linda Johansson (S) interpellation, 2022-04-25 

__________  



 Protokoll  7 (26) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 74 Ärendenummer KS2022/203 

Medborgarförslag - Kommunens arbete mot mäns våld 
mot kvinnor! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Annika Enbom, 2022-04-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Socialnämnden, för åtgärd  
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Paragraf 75 Ärendenummer KS2022/132 

Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det 
politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen 
(2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter 
godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet.  

Resultatet för kommunkoncernen och kommunen 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 
Enköpings kommun år 2020. Kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings 
kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet 
räddningstjänsten Enköping-Håbo, redovisade ett positivt resultat på 193 miljoner 
kronor (174 miljoner kronor) varav exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar står för 29 miljoner kronor. 

Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgick till 123 miljoner kronor (97 miljoner kronor) vilket motsvarar 4,3 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 83 
miljoner kronor eller 2,9 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella 
målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad 
skatteprognos. Det positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än 
planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2021 uppnåddes.  

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 902 miljoner kronor 
(3 588 miljoner kronor) vilket motsvarar 82 000 kronor (78 000 kronor) per 
invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder (EHB) och Enköpings kommun som 
har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279 
miljoner kronor eller 49 procent. 
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Samhällsekonomi och befolkning 
Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är åter igen stor med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina och vinterns höga energipriser. Beroende på hur 
konflikten utvecklas kan den svenska ekonomin påverkas märkbart. Kommunens 
skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. Under 
2021 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med hela 4,8 procent 
(kalenderkorrigerat) jämfört med 2020. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
bedömer i sin senaste prognos att BNP fortsätter att öka med 3,6 procent 2022 
som en följd av minskade restriktioner och ökad efterfrågan särskilt inom 
tjänstesektorn. För åren 2023–2025 bedöms BNP mattas av till mellan 1,4–1,8 
procent per år. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och var 2021 den fjärde 
snabbast växande kommunen i Sverige. Befolkningen ökade med 1 249 personer 
eller 2,7 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Lagstiftningen har ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god 
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i 
förvaltningsberättelsen. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och 
bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de 
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån 
ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är 
på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 55 procent 
vara på rätt väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 15 procent 
bedöms inte vara på rätt väg. 

Två av fyra medarbetarmål har haft en positiv utveckling under året. Ett av målen 
redovisar oförändrat resultat medans ett av målen har försämrats jämfört med 
föregående år. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron 
har förbättrats något, målet om chefers upplevelse att de ges förutsättningar att 
lyckas i sitt uppdrag är oförändrat och den externa personalomsättningen har 
försämrats något under året.  
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Det är troligt att pandemin haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen under 2021 
och i takt med att pandemin klingar av förväntas förutsättningarna för att nå målen 
öka. Den samlade bedömningen är därför att de fyra medarbetarmålen är möjliga 
att nå 2023 om nuvarande tendens fortsätter och rätt prioriteringar görs.  

Den samlade bedömningen för 2021 är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre 
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 
fyra medarbetarmålen. 

Resultatutjämningsreserv 
Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt 
30,4 miljoner kronor från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven 
2021 och förslaget är att inga medel reserveras för 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 91 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 62 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-22 
Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 
Finansrapport Enköpings kommunkoncern, 2021-12-31 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer  
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Paragraf 76 Ärendenummer KS2022/429 

Revisionsberättelse för 2021 och beslut om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Revisionsberättelse anses mottagen och anmäld.  

2. Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet.  

Jäv 
Enligt kommunallagens 5 kap. 48 andra punkten får en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av beslutet om ansvarsfrihet som 
avser ledamoten eller ersättaren själv. Nedanstående ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar därför inte i beslutet om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
kommunstyrelsen under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Peter Book (M)  
Ulrika Ornbrant (C) 
Jesper Englundh (S) 
Anders Lindén (SD)  
Anders Wikman (NE)  
Bitte Myrsell (M)  
Bo Reinholdsson (KD)  
Elisabeth Norman (C) 
Jenny Gavelin (L)  
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Linda Johansson (S)  
Solweig Eklund (S)  
Solweig Sundblad (S)  
Ingvar Magnusson (NE) 
Magnus Ahlqvist (V)  
Magnus Hellmark (C)  
Mats Flodin (M)  
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Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i miljö- 
och byggnadsnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Angelica Bergfeldt (SD) 
Jan Fredriksson (C)  
Ros-Marie Bålöw (S)  

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
socialnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Barbara Ciolek (SD)  
Monica Hallgren (C)  
Peter Book (M)  
Svante Forslund (L)  
Yvonne Bromée (M) 
Åsa Andersson (S)  
Anders Linden (SD)  
Barbara Ciolek (SD)  

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-
31: 

Mats Flodin (M) 
Solweig Eklund (S)  
Johan Engwall (S)  
Svante Forslund (L) 
Monica Avås (M)  

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
upplevelsenämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Kristina Eriksson (KD)  
Sverre Ahlbom (S)  
Jimmy Prud Irakoze (S)  
Magnus Hellmark (C)  
Magnus Johansson (M)  
Alice Fors Jansson (SD)  
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Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
valnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Angelika Bergfeldt (SD) 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i vård- 
och omsorgsnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Bitte Myrsell (M)  
Solweig Sundblad (S)  
Barbara Ciolek (SD)  
Kim Jämsä (NE) 
Lars Olsson (C)  
Britta Dalved (V)  

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
tekniska nämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Tomas Rådqvist (MP)  
Anders Wikman (NE)  
Hans Olsson (S)  
Magnus Hellmark (C)  
Marie Ekberg (S)  
Ingvar Magnusson (NE)  
Pernilla Åström (M)  
Ronny Holmberg (SD)   

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i 
överförmyndarnämnden under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31: 

Soroor Moetazed (MP) 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har den 29 april 2022 överlämnat revisionsberättelsen för år 
2021. Av revisionsberättelse framgår att revisorerna har granskat 
kommunstyrelsen, nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer 
verksamheterna i Enköpings kommuns moderbolag AB, AB Enköpings 
Hyresbostäder och ENA Energi AB.  

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Kommunrevisionen tillstyrker 
också att kommunens årsredovisning godkänns.  



 Protokoll  14 (26) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för 2021, 2022-04-29 
Revisorernas redogörelse för 2021 års granskningar, 2022-04-29 
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder mars 2022 
Granskning av årsredovisning 2022-04-25 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, 2022-04-22 
Granskningsrapport för år 2021, Enköpings kommuns moderbolag, 2022-04-29 
Granskningsrapport för år 2021, AB Enköpings Hyresbostäder, 2022-03-14 
Granskningsrapport för år 2021, ENA Energi AB, 2022-03-25 

__________  
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Paragraf 77 Ärendenummer KS2020/342 

Dagvattenplan för Enköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta dagvattenplanen för Enköpings kommun.  

Sammanfattning 
Under 2020 gav Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar ta fram en dagvattenplan för Enköpings kommun. Framtagande av en 
dagvattenplan ligger i linje med Vattenmyndighetens krav och är en viktig del för att 
nå god status i våra vattenmiljöer. 

Planens framtagande ingår som ett delprojekt för EU-projektet Life IP Rich Waters, 
vilket innebär att EU stått för hälften av de kostnader framtagandet av planen 
medfört. Dagvattenplanen innehåller mål och strategier för hur kommunen ska 
arbeta med hantering av dagvatten på ett långsiktigt hållbart sätt som säkerställer 
tillräckligt god kvalitet på det dagvatten vi släpper till recipient samtidigt som vi 
minimerar risk för översvämningar. 

Ärendets beredning 
Dagvattenplanen har tagits fram och förankrats av en projektgrupp där 
representanter från miljö- och byggförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ingått. Planen har varit på remiss till tekniska 
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Yttranden från berörda nämnder har 
inkommit. Sammanfattningsvis ser de båda nämnderna positivt på den framtagna 
planen. För att möta upp planen kommer det att krävas att nämnderna skjuter till 
mer resurser i form av arbetstid samt drift- och investeringskostnader för att planen 
ska kunna bli verklighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Dagvatten riskerar att förorena de sjöar och vattendrag som dagvattnet rinner ut i. 
De vattenmiljöer som rinner genom Enköpings kommun mynnar samtliga ut i 
Mälaren, från vilken två miljoner människor dagligen får sitt dricksvatten. 
Vattendirektivet och Vattenmyndighetens förvaltningsplan och åtgärdsprogram för 
vatten ställer krav på kommunen att hantera sitt dagvatten så att dagvattnet och 
dess föroreningar inte riskerar att påverka möjligheten att uppnå direktivets krav på 
god ekologisk och kemiska status.  
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Dagvattenplanens genomförande kommer att leda till ökade kostnader för 
kommunen i form av ökad drift och skötsel motsvarande en miljon kronor per år 
och att kommunen kommer att behöva investera för att möta kraven till förbättrad 
dagvattenhantering. Investeringsvolymerna kommer att hanteras inom ordinarie 
investeringsplanering för berörd verksamhetsnämnd.  

- Berörda förvaltningar kommer också att behöva öka de personella 
resurserna. Tekniska nämnden (VA och Gata/Park) behöver utöka de 
personella resurserna med cirka 1,5 årsarbetskrafter. 

- Miljö- och Byggförvaltningen behöver utöka de personella resurserna med 
cirka 1,5 – 3,5 årsarbetskrafter. Dels då för att arbeta operativt med 
tillsynen men också för att delta i den strategiska planeringen för att skapa 
förutsättningar för både tillsyn och planens måluppfylland.   

- Plan och exploateringsutskottet (KS) behöver utöka de personella 
resurserna med cirka 0,5 årsarbetskrafter. 

Dagvattenplanen beskriver de miljömässiga målen som Enköpings kommun ska 
uppnå i sitt dagvattenarbete. För att skapa ett beredare beslutsunderlag beskriver 
därför verksamhetsnämnderna vad planens miljömässiga effekter innebär 
ekonomiskt och resursmässigt. 

Yrkanden 
Tomas Rådqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 90 
Protokollsutdrag, PLEX-utskott, 2022-03-31, § 22 
Tjänsteskrivelse, samhällbyggnadsförvaltningen, 2022-03-14 
Dagvattenplan för Enköpings kommun, 2022-03-14 
Remissyttrande, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 142 
Remissyttrande, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 234 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Paragraf 78 Ärendenummer KS2022/276 

Vatten- och avloppsverksamhetens överskott 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ställning att föra över vatten- och 
avloppsverksamhetens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner kronor till balanserat 
resultat som påverkar det egna kapitalet, eftersom det redan skett i samband med 
årsredovisningen för Enköpings kommun 2021.  

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har i samband med sitt bokslut för 2021 även lämnat förslag att 
överföra överskottet inom vatten- och avloppsverksamheten på 0,1 miljoner kronor 
till eget kapital i balansräkningen.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 92 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 63 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 9 
Årsredovisning, tekniska nämnden 2021, s. 9-13 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
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Paragraf 79 Ärendenummer KS2022/103 

Ombudgeteringen av investeringar år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige för budget 2022 beslutar om ombudgetering med 157,96 
miljoner kronor och justering med -194,50 miljoner kronor för skattefinansierade 
investeringar och en ombudgetering med 9,18 miljoner kronor och en justering 
med -31 miljoner kronor för taxefinansierade investeringar. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade regler för investeringar ska ombudgetering 
(överföring) av investeringsutgifter till nästkommande år beredas i samband med 
årsbokslut. Kommunledningsförvaltningen bereder och sammanställer nämndernas 
förslag till ombudgeteringar. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i 
samband med kommunens bokslut och årsredovisning.  

Investeringsprojekt följer inte kalenderår utan sträcker sig över årsskiften med 
förskjutningar över tid på grund av olika orsaker. Därför behöver ombudgetering 
göras för att uppnå en tydlig uppföljning av projektets totala budget och utfall. 
Huvudprincipen för ombudgetering är att pågående projekt ombudgeteras så att de 
kan fortsätta efter årsskiftet. I samband med ombudgetering lämnar tekniska 
nämnden även en utgiftsprognos för pågående fastighetsprojekt för att uppnå en 
bättre likviditetsplanering över åren. Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen är 
en omfördelning mellan åren av investeringsprojektens budget och påverkar inte 
projektens ursprungliga budget. 

Utfallet 2021 för de totala investeringsutgifterna för den skattefinansierade 
verksamheten är 359 miljoner kronor och budgeten uppgick till 609 miljoner kronor. 
Av den totala avvikelsen med 249 miljoner kronor föreslås totalt att 192,77 miljoner 
kronor ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen till 2022 är 157,96 
miljoner kronor. Från budget 2022 föreslås att 194,5 miljoner kronor omfördelas till 
kommande år.  

Av den taxefinansierade verksamheten avvikelse på 157,74 miljoner kronor önskas 
78,26 miljoner kronor att ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen 
till 2022 är 9,18 miljoner kronor. Från budget 2022 justeras -31 miljoner kronor till 
kommande år. 

Nettojusteringen för budget 2022 blir -58,36 miljoner kronor. 
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Ombudgetering enskilda projekt 
Investeringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har 
totalt sett den största ombudgeteringsposten med 87,77 miljoner kronor från 2021 
till 2022. Samtidigt minskas utgiften för 2022 med 118 miljoner kronor genom en 
likviditetsjustering. Ombudgeteringen avser framförallt ett nytt gymnasium, 
grundskola Västerleden samt förskolorna Ripan, Skolsta och Örsundsbro.  

Ombudgetering av projekt inom upplevelsenämndens verksamheter från 2021 till 
2022 är totalt på 10,20 miljoner kronor och avser driftlokaler Kaptensgatan, C-
paviljong Enavallen samt Kulturskola/Tingshus. 

Kulturhus Joar är den enskilt största ombudgeteringsposten där totalt 91,4 miljoner 
kronor omfördelas från 2021 och 2022 till kommande år. 

Ombudgetering samlingsposter 
Tekniska nämnden begär en ombudgetering med 15 miljoner kronor för 
samlingsposten planerat underhåll där flera projekt är framflyttade på grund av 
resursbrist och försenade utredningar. 

Av samlingsposten gata/parks totala avvikelse med 52,49 miljoner kronor begär 
tekniska nämnden en ombudgetering med 26,66 miljoner kronor. 
Ombudgeteringen avser pågående investeringsprojekt i nytt linjenät Region 
Uppsala och korsning Stockholmsvägen – Österleden samt samlingsposter för 
gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser. Parkverksamhetens ombudgetering 
avser ett flertal poster där nyinvestering belysning är den största. Se tabell nedan. 

Ombudgetering taxefinansierad verksamhet 
Den taxefinansierade verksamheten VA har en total avvikelse på 157,74 miljoner 
kronor. Tekniska nämnden begär en ombudgetering från 2021 till 2022 på 9,18 
miljoner kronor samt likviditetsjustering 2022 med -31 miljoner kronor för ett nytt 
avloppsreningsverk och uranreduktion Vånsjöbro. 

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunfullmäktiges regler för 
ombudgetering följs. Ombudgetering för samlingsposter ska enligt reglerna endast 
i undantagsfall ombudgeteras. Kommunledningsförvaltningen har i bedömningen 
av samlingsposterna planerat underhåll och gata/park tagit hänsyn till 
verksamheternas personella resursbrist, pandemins påverkan och pågående 
upphandlingsprocesser.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 93 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 64 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-07 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 10 
Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 6 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen, KLF  
Tekniska nämnden, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom  
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Paragraf 80 Ärendenummer KS2022/169 

Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om rättelse av miljö- och byggnadsnämndens 
nuvarande ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” som används för Enköping 
kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. Rättelsen omfattar tillägg av 
den nya klassningskoden 200.50-1. 

Den nya taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade under 2021 beslut om att sänka avgiften för 
idrottslokaler från och med 2022.  

Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat att taxan och den korrekta 
formuleringen för idrottslokalerna saknades i taxebilaga 3 vid kommunfullmäktiges 
beslut om taxor och avgifter § 89, 2021-06-14 (KS2021/192).  

För att kunna följa nämndens avsedda beslut och fortsatt debitera för tillsynen av 
idrottslokaler behöver ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” rättas. Rättelsen omfattar 
tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 95 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 66 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-09, § 5 
Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden   
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Paragraf 81 Ärendenummer KS2022/241 

Ambitionsnivån för Enköpings kommuns 
dricksvattenförsörjning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta utredningens förslag på ambitionsnivå för dricksvattenförsörjning. 
2. Ge samtliga nämnder i uppdrag att arbeta för att uppfylla ambitionsnivån. 
3. Uppdragen ska återkopplas till kommunstyrelsen under 2022. 

Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med tekniska nämnden ta fram en ambitionsnivå för en 
nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna kunder som det bredare 
geografiska områdesansvaret” (KS2021/8). Rapporten som bifogas detta ärende 
svarar på det uppdraget. 

Ärendet har tagits fram i nära samarbete med såväl 
samhällsbyggnadsförvaltningen, primärt VA-avdelningen och måltidsservice, men 
även med socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Hela samhället påverkas av eventuella störningar i vattenförsörjningen, från 
individnivå i hushållen, till verksamheter med samhällsviktiga funktioner och 
näringslivet. I värsta fall riskeras liv och hälsa, men de ekonomiska 
konsekvenserna kan också bli omfattande. Ett avbrott i dricksvattenförsörjningen, 
försämrad dricksvattenkvalitet eller brist på vatten påverkar möjligheterna att laga 
mat och sköta sin hygien, därför blir det snabbt livskritiskt, särskilt för utsatta 
grupper. 

Prioritering av vatten vid en krissituation kan i vissa fall leda till konflikter mellan 
lagstiftningar, till exempel lagen om allmänna vattentjänster, kommunallagen, 
arbetsmiljölagstiftningen eller djurskyddslagen.  

Rapporten visar att en prioritering är möjlig, i linje med bland annat 
vattentjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Prioriteringskonflikter kan uppstå 
vid exempelvis en långvarig skolstängning samtidigt som elever har skolplikt, eller 
om djurägare och livsmedelsindustrier prioriteras ner samtidigt som de är skyldiga 
att följa djurskyddslagen och hygienförordningar som kravställer tillgång till 
dricksvatten. 



 Protokoll  23 (26) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

I nuläget är alla undersökta verksamheter väldigt sårbara i händelse av en 
vattenbristsituation. God vård och omsorg kan bara garanteras i upptill fyra timmar. 
Socialtjänsten beräknas, på grund av begränsade och tillfälliga resurser, behöva 
prioritera sitt huvuduppdrag i första hand. 

Analysen delar upp möjliga åtgärder i ”miniminivå” och ”ambitionsnivå”. Baserat på 
dessa resultat är rekommendationen att ambitionsnivån antas och inte 
miniminivån, se även bilaga 3 av rapporten för skillnaderna däremellan. Detta för 
att det dels blir en bättre effekt om kommunen som helhet kan ses som en resurs 
för att hantera en kris, snarare än att enskilda verksamheter ska ta det ansvaret. 
Dels genom att sikta högre i syfte att uppnå en bättre samhällelig uthållighet och 
tillgodose ömsesidiga beroenden verksamheterna emellan, istället för att lägga 
planeringen på absolut minimum enligt lagstadgade krav med större risk för liv och 
hälsa.  

Resultatet av detta arbete kommer senare att inkorporeras i kommunens 
övergripande krisberedskapsplan då denna revideras. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-04-12, § 96 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 67 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningens, 2022-03-16 
Ambitionsnivå för Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-05-17, § 70 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsavdelningen, KLF 
Samtliga nämnder  
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Paragraf 82 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden och avsägelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tar del av Uppsala tingsrätt beslut från den 5 maj 

2022 om att entlediga Margareta Gustafsson (C) som nämndeman vid 
Uppsala Tingsrätt från och med 5 maj 2022 på egen begäran. 

 
2. Följande avsägelser godkänns:  

- Johan Sandin (NE) avsägelse som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 
3. Till nedanstående uppdrag utses:  

- Börje Andersson (C) utses till nämndeman för tiden fram till och med 31 
december 2023.  
- Tommy Starälv (C) utses till ny ersättare i upplevelsenämnden för tiden 
fram till och med 31 december 2022.  
- Stefan Nyblad (M) utses till ny ersättare i socialnämnden för tiden fram till 
och med 31 december 2022.  
- Thomas Ekblom (NE) utses till ny ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden för tiden fram och med 31 december 2022.  
- Peter Book (M) utses till aktieägarrepresentant till ägarrådet den 16 juni 
2022.  

Sammanfattning  
Utöver inkomna avsägelser och nomineringar som kommunfullmäktige ska 
hantera, ha Inera AB kallat till Ägarråd den 16 juni 2022 och Enköpings kommun 
behöver utse en representant för aktieägaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 
Avsägelse, Margareta Gustafsson (C), 2022-04-20 
Avsägelse, Johan Sandin (NE), 2022-05-13 
Beslut, Uppsala Tingsrätt, 2022-05-05 
Kallelse ägarråd, 20222-06-16 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Uppsala tingsrätt, för kännedom 
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Förtroendevalda, för kännedom  
Förtroendemannaregistet, för åtgärd 
KLF löneavdelning, för åtgärd   
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Paragraf 83 Ärendenummer KS2022/20 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information.  

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

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för 
kännedom:  

- Svar på medborgarförslag – Bygg padelbanor på gamla tennisbanor, 
Upplevelsenämnden, 2021-06-15, § 58 

- Svar på medborgarförslag – Förbättra belysningen och minska antalet 
halkolyckor, Tekniska nämnden, 2022-04-20, § 43 

- Svar på medborgarförslag - Räcken i rehab, Pepparotsbadet, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 26 

- Svar på medborgarförslag – Utegym, Upplevelsenämnden, 2022-11-16, § 
98 

- Svar på medborgarförslag – Träningstrappa vid elljusspåret i Örsundsbro, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 25 

- Svar på medborgarförslag – Sidostänger i rehabssängen, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 27 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2021-12-
31, Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 23 

__________ 
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