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Paragraf 70

Upprop och val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.
__________
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Paragraf 71

Godkännande av föredragningslista
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns med följande justeringar:
- Två övriga frågor från Anders Wikman (NE) som gäller
kommundirektörsrekryteringen och diskussion om chefsdagarna.
- Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott delas upp i varsin beslutsparagraf.
__________
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Paragraf 72

Ärendenummer KS2022/127

Arena för hållbart växande Enköping
Sammanfattning
Arena för hållbart växande Enköping är en fördjupande del på kommunstyrelsens
arbetsutskott där förvaltningen tillsammans med politiken diskuterar olika
sakfrågor.
Under dagens sammanträde diskuterades inflytande och delaktighet och pågående
utvecklingsarbete kopplat till detta.
__________
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Paragraf 73

Ärendenummer KS2022/19

Information och ärendedragningar
Sammanfattning
•

Informationsärenden

Projektledare Johan Dietman informerar om kommunhusprocessen, där det
planeras för beslut i kommunstyrelsen på kommande sammanträde.
Tillförordnad kommundirektör Hannu Högberg informerar om bland annat
genomförande och kommande händelser samt situationen i och med Ukraina.
Tillförordnad stabschef Cecilia Toresäter informerar om Enköpings kommuns
tertialrapport, kommunstyrelsens tertialrapport april 2022 och Enköpings kommuns
årsplan, som är under handläggning men som kommer upp på kommunstyrelsens
sammanträde den 24 maj för ställningstagande.
•

Ärendedragningar

Kommunjurist Maria Ekblad informerar om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet.
Utredare Magnus Åsman informerar om beslut om dialoger om
landsbygdsstrategier, revidering av bolagspolicy och revidering av ägardirektiv av
Enköpings kommuns moderbolag.
Controller Ingela Höij, Martin Ringqvist, Jenny Hertz, informerar om planering av
utbyggnad av kommunal vatten och avlopp till Märsön.
Trygghets- och säkerhetschef Marcus Wennerström och beredskapsstrateg
Magnus Jacobsson informerar om riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot
och våld mot förtroendevalda, reservkraftsinriktning och trygghets- och
säkerhetspolicy.
__________
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Paragraf 74

Ärendenummer KS2020/548

Svar på medborgarförslag - Ny profilering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om ny profilering av Enköping som stad och kommun har
inkommit den 1 september 2020, § 100.
Förvaltningens bedömning
Den 28 mars 2018, KS 2016/604, antogs varumärkesplattformen för den
geografiska platsen Enköpings kommun av kommunstyrelsen. Ett uppdrag gavs
samtidigt till kommunledningskontoret att ta fram regler för platsvarumärket som
definierar Enköpings kommuns styrkor som plats och en strategi till hur
platsvarumärket ska användas.
Varumärkesplattformen riktar sig till alla som bor eller på något sätt marknadsför
platsen Enköping. För att skapa en gemensam och attraktiv bild av Enköping bör
kommunikationen spegla varumärket och dess kärnvärden som är nära,
tillsammans och engagerade.
Därför kan denna information ses som en riktlinje för hur platsen kommuniceras.
Det gynnar inte bara besöksnäringen, utan också den långsiktiga utvecklingen för
alla som bor här.
Ett eget grafiskt uttryck och en logotyp har tagits fram till platsvarumärket för att
ytterligare förstärka kommunikationen kring platsen Enköpings kommun. Det
möjliggör att invånare, näringsliv och andra aktörer kan vara med och
marknadsföra vår plats Enköping.
Eftersom att arbetet med att stärka Enköpings platsvarumärke pågår dagligen
sedan 2017 kommer vi därför inte att göra någon ny profilering. Vi fortsätter att
fokusera på att jobba med varumärkesplattformen som finns samt att lyfta och
berätta om vad Enköping har att erbjuda.
Enköping har ett geografiskt drömläge med massor av potential för hög livskvalitet
och befolkningsmängden ökar stadigt varje år. Här kan alla känna sig som
hemma.
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Tanken är att alla som bedriver verksamhet eller på annat sätt vill marknadsföra
platsen Enköping ska kunna använda materialet som finns på upplevenkoping.se
för att stärka sitt och Enköpings varumärke. Flera goda exempel att inspireras av
hittar finns det i tidningen Vårt Enköping eller så kan man besöka
turistinformationen. Vi har även ett Instagram-konto platsen_enkoping där vårt
arbete med att bygga varumärket Enköping fortsätter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås för att
arbetet har pågått sedan 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-21, § 100
Medborgarförslag, ny profilering, 2020-08-05
__________
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Paragraf 75

Ärendenummer KS2022/175

Svar på ledamotsinitiativ - Hur informerar kommunen
medborgarna om höstens val?
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet anses besvarat.

Sammanfattning
Ett ledamotsinitiativ har inkommit från Anders Wikman (NE) angående hur
kommunen informerar medborgarna inför hösten val.
Enköpings kommun har ett jämförelsevis högt valdeltagande, men även i vår
kommun är skillnaderna stora mellan olika valkretsar. Inför valet 2018 hade
kommunstyrelsen ett tydligt uppdrag om att informera om valet, i syfte att öka
valdeltagandet.
Ärendets beredning
Enköpings kommuns arbete med 2022 års val har pågått sedan september 2021
då en valsamordnare utsågs. Sedan dess har en tids- och aktivitetsplan tagits fram
enligt en valprocess som är vedertagen av kommunerna i Sverige. Enligt planen
ska en kommunikationsplan arbetas fram och upp till beslut den 31 mars, vilket
också har skett (KS 2022/251). Kommunikationsplanen beskriver såväl allmänna
kommunikationsinsatser samt de insatser som syftar till att uppfylla det uppdrag
som fastställts i kommunplanen om ett ökat valdeltagande för förstagångsväljare
samt väljare från grupper och områden där valdeltagandet kan förväntas bli lågt.
Budskapet är att all kommunikation från Enköpings kommun ska vara partipolitiskt
neutral och syftar till att uppmärksamma valet 2022 och på så vis bidra till ett högt
valdeltagande utifrån ett demokratiperspektiv. Våra budskap är bland annat att:
Varje individs röst är viktig – det är ett sätt att påverka! Kanaler där informationen
kommer finnas är annonser i tryckt media, sociala medier, flyers, externa och
interna hemsidan, digitala skärmar på strategiska platser med mera.
Målgrupperna är:
•

Alla invånare i Enköpings kommun som är 18 år och äldre.

•

Invånare i områden med lägre valdeltagande: Enögla, Fjärdhundra,
Hummelsta, Romberga, Västerleden N, Västerleden S.

•

Justerarnas signaturer

Unga vuxna (förstagångsväljare).
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•

Väljare med annat modersmål än svenska.

•

Medarbetare inom Enköpings kommun.

•

Potentiella röstmottagare.

•

Utlandsröstare.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ledamotsinitiativet är besvarat i
och med att en kommunikationsplan är framtagen med syfte att öka valdeltagandet
i årets val.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-04
Kommunikationsplan för valet 2022
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 55
Ledamotsinitiativ, Nystart Enköping, 2022-02-22
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 76

Ärendenummer KS2022/268

Svar på ledamotsinitiativ - Översyn av kommunal
ledning vid kris, beredskap och krig
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avslå yrkandet om att kommunen snarast inrättar en oberoende
analysgrupp med erfarenheter från tidigare Totalförsvarsplanering för att
stödja den kommunala säkerhetsfunktionen med att skyndsamt ta fram ett
utkast till kommunal kris, beredskaps – och krigsplanering, i samverkan
med berörda verksamheter (polis, militär med flera).
2. Yrkandet om att denna planering genomförs skyndsamt och att resultatet
får ses som ett första steg som efterhand behöver kompletteras och
ytterligare utvecklas anses besvarat.
3. Avslå yrkandet om att åtgärder för att säkerställa skydd av samhällsviktiga
anläggningar vidtas omgående.
4. Avslå yrkandet om att gruppens resultat och slutsatser tills vidare
redovisas månadsvis i KS, men i KF utifrån behov.
5. Yrkandet om att klarlägga vilka juridiska regler som upphör respektive
träder i kraft vid olika former av beredskapshöjningar och vad dessa
innebär i praktiken anses besvarat.

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 inkom
Sverigedemokraterna med ett initiativärende om en översyn av kommunal ledning
vid kris, beredskap och krig. I initiativet framställs fem yrkanden:
1. Att kommunen snarast inrättar en oberoende analysgrupp med
erfarenheter från tidigare Totalförsvarsplanering för att stödja den
kommunala säkerhetsfunktionen med att skyndsamt ta fram ett utkast till
kommunal kris, beredskaps – och krigsplanering, i samverkan med
berörda verksamheter (polis, militär med flera)
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2. Med hänsyn till läget i omvärlden denna planering genomförs skyndsamt
och att resultatet får ses som ett första steg som efterhand behöver
kompletteras och ytterligare utvecklas.
3. Att åtgärder för att säkerställa skydd av samhällsviktiga anläggningar
vidtas omgående (skyddsobjektsbeslut och samverkan med bland annat
Hemvärnet om bevakning).
4. Att gruppens resultat och slutsatser tills vidare redovisas månadsvis i
kommunstyrelsen men i kommunfullmäktige utifrån behov (här behöver
sekretessbehovet analyseras först).
5. Att klarlägga vilka juridiska regler som upphör respektive träder i kraft vid
olika former av beredskapshöjningar och vad dessa innebär i praktiken.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
1. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats successivt under senare år.
För att möta det förändrade läget har arbetet för att återbygga
totalförsvarsförmågan, inklusive det civila försvaret, intensifierats. Arbetet utgår
från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och tillhörande föreskrifter.
Utöver detta utgör Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och de tillkommande lagarna
vid skärpt och högsta beredskap viktig styrning i kommunens arbete.
Kommunstyrelsen har det sammanhållande uppdraget för kommunens
krisberedskaps- och totalförsvarsarbete men utifrån den så kallade
ansvarsprincipen har varje verksamhetsutövare ansvar för att förbereda sina
verksamheter. Det innebär i praktiken att det är oerhört viktigt att verksamheterna
är delaktiga i framtagandet av planerna.
Varje mandatperiod antar kommunfullmäktige en krisberedskapsplan (gällande är
KS2018/492) som utgår från en risk- och sårbarhetsanalys och inriktar kommunens
arbete för den kommande mandatperioden. Det är med utgångspunkt i den planen,
tillsammans med de överenskommelser som tecknas mellan SKR och MSB för
användningen av de statliga medlen för krisberedskap (så kallade 2:4-medel) samt
den länsövergripande överenskommelsen om krisberedskap (C-sam) som styr
riktningen på arbetet.
Samverkansmässigt finns en väl utvecklad samverkansstruktur i Uppsala län (Csam). Utvecklingsarbete sker i nära samarbete med de andra kommunerna i länet,
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Region Uppsala, Länsstyrelsen, Mellersta militärregionen, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, de i länet verksamma räddningstjänsterna och flera statliga
myndigheter. Inom C-sam finns arbetsgrupper som hanterar exempelvis
krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd, skydd mot olyckor,
övning- och utbildning, med mera.
Arbetet på området behöver fortsatt att utvecklas. Bland annat har
coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina belyst behovet av en väl
utvecklad krisberedskap. Enköpings kommun har utvärderat samverkan som
skedde inom kommunen under pandemin (KS2020/515) och liknande
utvärderingar har skett hos Region Uppsala och Länsstyrelsen. Utöver detta har
exempelvis energisystemens sårbarheter och behovet av dricksvatten varit två
fokusområden där förslag på utvecklad beredskap är i nära anstående.
Sammantaget går det att konstatera att kommunen har ett väl etablerat arbete med
att utveckla såväl krisberedskaps- som totalförsvarsförmågan. Att samhället utöver
detta ser väldigt annorlunda ut än det gjorde i början på 90-talet innebär att det inte
går att dra ett likhetstecken mellan det som fanns på plats på den tiden och det
som behöver byggas idag. En rad SOU:er har under senaste åren fokuserat
exempelvis på sjukvårdens förmåga, näringslivets roll och liknande delar där
samhällsstrukturernas förändring helt ställt om förutsättningarna under vilket
totalförsvarsförmågan ska byggas upp.
Utifrån ovan text avslås yrkandet.
2. Den 24/2 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Samma eftermiddag samlades
förvaltningschefer, de kommunala bolagens verkställande direktörer samt
räddningsförbundets chef för att tillsammans komma överens om en inriktning där
kontinuitetsplaner för verksamheterna uppdateras. I det arbetet har
beredskapsstrategerna på avdelningen för Trygghet- och säkerhet varit stöd och
deadline för inrapportering av arbetet sattes till 2022-03-23.
Detta första steg har handlat om att sätta en uppdaterad bild av nuläget och
behoven framåt. Det är också med utgångspunkt i dessa sammanställningar som
det går att skapa en förmåga att utifrån kommunens helhet prioritera resurser för
att lösa såväl beredskap som hantering när något har inträffat.
Utvecklingen sker till stor del inom ramen för våra samarbeten i Krissamverkan i
Uppsala län (C-sam), inte minst arbetsgrupperna för planering av
krigsorganisation, beredskapsplanering respektive säkerhetsskydd.
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Eftersom arbetet med att bygga såväl krisberedskaps- som totalförsvarsförmåga
bygger på att stärka vår befintliga organisation är det av stort vikt att
utvecklingsarbetet taktar med organisationens utvecklingsförmåga. Olika delar av
organisationen spelar också olika avgörande roll för totalförsvaret och
krisberedskapen. Det innebär att vissa delar av organisationen redan idag är långt
gångna i sin planering medan andra delar har tillåtits att anpassas i ett något
långsammare tempo. Som helhet bör dock betonas att samtliga förvaltningars
arbete har ökat på i tempo under de senaste åren.
Utifrån ovan text anses yrkandet besvarat.
3. Kommunens samhällsviktiga anläggningar ligger inte på allmän platsmark vilket
innebär att fastighetsägare kan begränsa vilka individer som skall ha tillträde till
dessa och vilka villkor som ska gälla för tillträdet.
Skyddslagen (2010:305) syftar till att ge förstärkt skydd mot sabotage,
terroristbrott, spioneri och grovt rån. Om en anläggning ska klassas som
skyddsobjekt bör det således bero på att klassningen ger grund till ett förstärkt
skydd utöver det som kan uppnås som fastighetsägare.
Skyddsobjekt kan skyddas genom tillträdesförbud, förbud mot tillträde med
obemannad farkost, avbildningsförbud, förbud mot att bada, dyka, ankra eller
fiska.
För att en kommunal verksamhet ska klassas som skyddsobjekt ska detta utgå från
verksamhetens skyddsvärde och den hotbild som finns mot verksamheten utifrån
Sveriges försörjningsberedskap. Enligt 20 § Lag (2010:305) gäller ett beslut om
skyddsobjekt för en viss tid, dock längst fem år om det inte är uppenbart att
förhållanden som föranledde beslutet kommer bestå under längre tid.
Möjligheten att följa upp och bevaka utifrån det förstärkta skyddet som ges vid
skyddsobjekt ligger på den som äger eller nyttjar skyddsobjektet enligt 22 § Lag
(2010:305). Detta innebär att Enköpings kommun ska bekosta skyddsvakter som
säkerställer det faktiska fysiska skyddet av objekten. Utan förstärkt bevakning
innebär det att ett skyddsobjekt inte har annat än ett juridiskt stärkt skydd.
Vid höjd beredskap, eller under annan tid som regeringen beslutar om med hänsyn
till Sveriges försvarsberedskap får andra byggnader, anläggningar och områden än
sådana som nämns i 4 och 5 §§ beslutas vara skyddsobjekt om de är av betydelse
för totalförsvaret (6 § Lag 2010:305).
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Regeringen får meddela föreskrifter om vilka byggnader, anläggningar och
områden som med stöd av första stycket får beslutas vara skyddsobjekt och vad
som då särskilt ska gälla (Lag (2019:696). Beslut om skyddsobjekt får förordnas att
gälla även om det inte har vunnit laga kraft (21 § Lag 2010:305).
Utifrån ovan genomgång bedöms en ansökan om skyddsobjektsstatus för vissa
kommunala anläggningar inte medföra något praktiskt ökat skydd för kommunens
samhällsviktiga verksamheter. I dagsläget finns inte någon tydlig hotbild utpekad
mot kommunens verksamheter som har bäring på Sveriges försörjningsberedskap
vilket är ett grundkrav för ansökan. Utöver det så skulle kommunen behöva anlita
skyddsvakter för att ge ett reellt ökat skydd för anläggningarna vilket inte bedöms
motiverat utifrån att någon specifik hotbild inte föreligger.
Om en tydlig hotbild skulle identifieras eller om omvärldsläget skulle förändras så
att höjd beredskap råder i Sverige eller i närområdet finns möjlighet att regeringen
utser viktiga kommunala verksamheters fastigheter till skyddsobjekt eller att
kommunen skicka in ansökan och enligt 21 § ovan kan beslutet gälla även om det
inte vunnit laga kraft.
Med hänvisning till beslutsförslagets omnämnande om bevakning med stöd av
hemvärnet har en dialog förts med Försvarsmakten som meddelar att de har en
bild av vilka objekt som hemvärnet kommer att skydda om behov uppstår. Vilka
dessa objekt är kan däremot inte redogöras för i detta svar och det är inte heller en
kommunal uppgift att styra försvarsmakten.
Utifrån ovan text avslås yrkandet.
4. Arbetet med krisberedskap utgår, i likhet med andra områden, från de uppdrag
och den verksamhetsplanering som är satt i kommunen. Utifrån den plan för
inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning (KS2019/103) som
beslutats av KS ska kommunstyrelsen hållas underrättad vid inträffade händelser
och utgör i händelse av höjd beredskap inriktningsfunktion för kommunens
ledning.
I det mer långsiktiga arbetet med att bygga upp en fungerande organisation och
förmågor i kommunen följer arbetet med krisberedskap samma uppföljningscykler
som andra verksamheter. Utöver uppföljning av själva verksamheten ingår
exempelvis kommunstyrelsen i den utbildnings- och övningsplan som är en del av
kommunens krisberedskapsplan (KS2018/492). Utifrån den planen, och det
planeringsarbete som pågår på länsnivå kommer såväl kommunstyrelsens
uppdrag i höjd beredskap som krisledningsnämndens uppdrag vid extraordinär
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händelse att ingå i den utbildning som ledamöter får del av i början av nästa
mandatperiod. Så var även fallet i början av den innevarande mandatperioden.
Som ett tillägg kan också betonas att krisberedskapen under mandatperioden
återkommande varit en högst aktiv punkt på kommunstyrelsens- och
arbetsutskottets möten. Detta har sin följd i den långdragna pandemin, under vilken
själva hanteringen återkommande var ett tema på sammanträdena.
Utifrån ovan text avslås yrkandet.
5. Som ovan identifierats finns ett stort antal lagar och regler som styr arbetet med
krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Bra redogörelser för det kommunala
uppdraget vid höjd beredskap har tagits fram av bl.a. Göteborgs stad och Luleå
kommun. En god grundtanke är att vi som kommun dels kommer att ha ansvar för
att göra allt det som vi i dagsläget har ansvar för, men att vi utöver det kommer att
få en del tillkommande uppgifter. Uppgifterna kan antingen vara helt nya, alltså
uppgifter som kommunen inte alls arbetar med i fredstid (exempelvis arbete
kopplat till ransonering) eller sådant arbete som innebär ett förändrat uppdrag
(exempelvis förskola för barn där båda föräldrarna tjänstgör i det militära försvaret).
Alla dessa tillkommande uppgifter får vi inte per automatik vid höjd beredskap utan
vissa kräver att de aktivt aktiveras av regeringen.
Enköpings kommun är i dagsläget en drivande part i det länsövergripande
nätverket för frågor kopplade till krigsorganisation som ryms inom nätverket C-sam.
I det arbetet strävar vi att på ett så resurseffektivt sätt också identifiera och hitta
vägar att möta förväntningarna på kommunorganisationer. Snarare än att alla 290
kommuner enskilt uttolkar förväntningarna, vilka är allt annat än tydliga, polar vi på
det viset ihop resurserna. Arbetet med krigsorganisation, såväl förväntningar som
tillskapandet av förmågor för att möta de förväntningarna, pågår i högsta grad. Det
är ett arbete som kommer att behöva ta tid och resurser för att effektivt leda till
förändring. Det kommer utifrån det också vara en viktig beståndsdel i den
krisberedskapsplan som kommer att föreslås Kommunfullmäktige att besluta i
inledningen av nästa mandatperiod.
Utifrån ovan beskrivning anses yrkandet anses det besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-24
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 75
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-21
__________
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Paragraf 77

Ärendenummer KS2022/267

Svar på ledamotsinitiativ - Kommunal samordning av
frivillig flyktinghjälp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förslaget om att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en
kommunal samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till
tjänst med (inkvartering, transporter, tolkstöd etc.) anses besvarat.
2. Avslå förslaget om att en dylik central erhåller en särskild webplats och
särskilda email- och telefonadresser avslås.
3. Avslå förslaget om att en dylik central blir en permanent resurs som skall
kunna biträda vid evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en
del i Totalförsvaret vid alla typer av kriser, till exempel naturkatastrofer.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 inkom
Sverigedemokraterna med ett initiativ innehållandes yrkanden att:
1. Kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal
samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med
(inkvartering, transporter, tolkstöd etc).
2. En dylik central erhåller en särskild webplats och särskilda email- och
telefonadresser.
3. En dylik central blir en permanent resurs som skall kunna biträda vid
evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en del i
Totalförsvaret vid alla typer av kriser, t ex naturkatastrofer
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Vid olika typer av kriser behövs olika typer av resurser. Kommunal krisberedskap
och kontinuitetsplanering landar ofta i att det mesta går att lösa men att det är just
personella resurser som är bristen. Det kan såväl handla om olika typer av
kompetens men också om reda ”händer och fötter”.
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I Sverige finns en struktur med så kallade Frivilliga Resursgrupper (FRG) där
kommuner kan teckna avtal med frivilliga försvarsorganisationer om stöd i
samband med krishändelser. I den strukturen spelar Civilförsvarsförbundet en
central roll för att personer som är engagerade ska vara utbildade och övade.
Tecknas ett avtal mellan kommun och FRG för att på förhand ta höjd för
exempelvis ersättning till de som utför arbetet (följer ofta avtalet för
räddningstjänstpersonal i beredskap). Försäkringsfrågan är också i det här
sammanhanget viktig att på förhand klargöra, om något inträffar under insatsen.
I dagsläget finns inte några formaliserade avtal med FRG i Enköpings kommun.
Dialog finns med enskild förening som kan komma att vara aktuell att fördjupa.
Utöver det finns det ett pågående projekt inom krissamverkan Uppsala län (C-sam)
där möjligheten till länsövergripande FRG undersöks. En viktig anledning till det
arbetet är att de aktörer som finns tillgängliga i enskilda kommuner ofta också kan
vara aktuella att tillgå vid länsövergripande händelser. För att tillskapa en så aktuell
bild som möjligt över vilka resurser som finns, hur de är tänkta att användas vid
händelse och hur vi länsövergripande prioriterar vid olika händelser, så blir frågan
snabbt komplex.
Enköpings kommuns möjlighet att etablera ett arbete liknande det som föreslås i
yrkandet är beroende av att det finns organiserade frivilliga i kommunen som är
villiga att teckna ett FRG-avtal med kommunen. Sådana dialoger har förts vid flera
tillfällen med bl.a. Civilförsvarsförbundet men har dessvärre strandat med
anledning av att det inte funnits lokal organisation. Som grundinriktning bör inte
kommunen konkurrera med föreningslivet i att engagera frivilliga utan bör istället
genom föreningslivet hitta hållbara lösningar som kommer hela kommunen till
gagn.
Med ovan svar anses yrkandet om inrättandet av samordningscentral besvarat.
Övriga yrkanden avslås utifrån det ovan angivna svaret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 74
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-18
__________
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Paragraf 78

Ärendenummer KS2022/92

Svar på ledamotsinitiativ - Säkerställ att
ledamotsinitiativ får väckas
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativet besvarat.

Sammanfattning
Ordföranden i tekniska nämnden avslog på nämndens sammanträde den 15
december 2021 en anmälan av ett ledamotsinitiativ. Anders Wikman (NE) inkom
på kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022 med ett
ledamotsinitiativ, ”Säkerställ att ledamotsinitiativ får väckas”, som sedan återtogs
för att istället lämnas in som ett ”Förtydligande om ledamotsinitiativ” vid
kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari 2022.
Anders Wikman framför sammanfattningsvis i sitt ledamotsinitiativ att det enligt
kommunallagen är en ovillkorad möjlighet för ledamöter att väcka ett ärende i en
nämnd. Han anser att det är allvarligt att en representant för den politiska
ledningen åsidosätter oppositionens lagliga rätt att väcka ärenden i en nämnd och
att kommunstyrelsen enligt dess reglemente har i uppgift att säkerställa att
tekniska nämnden följer kommunallagen när det gäller ledamotsinitiativ. Han
menar även att det i närtid visat sig att fler nämnder och förvaltningar är osäkra på
hur ledamotsinitiativ ska hanteras. Det behöver därför klargöras.
Mot bakgrund av detta yrkar Anders Wikman att:
1. Kommunstyrelsen vidtar erforderliga åtgärder utifrån styrelsens ansvar att
övervaka och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter, med
anledning av att ett ledamotsinitiativ inte tillåtits väckas i tekniska
nämnden.
2. Kommunstyrelsen upplysningsvis informerar samtliga nämnder om hur
ledamotsinitiativ bör hanteras.
3. Kommunstyrelsens rutiner för ledamotsinitiativ ses över, så att de inte
innehåller begränsningar som strider mot kommunallagen.
4. Uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen skyndsamt, dock före
sommaren 2022.
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen förfogar inte över några direkta maktmedel, då den utövar
uppsikt över andra nämnders verksamhet, utan befogenheten innefattar i princip
endast en rätt att till nämnderna lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder,
som styrelsen anser bör vidtas. Att en ledamot har nekats att väcka ett ärende
enligt 4 kap. 20 § kommunallagen är allvarligt och ordförande i tekniska nämnden
har informerats om detta. I dagsläget görs bedömningen att denna information har
varit tillräckligt och det finns inte något behov av att kommunstyrelsen beslutar om
några förslag på åtgärder eller dylikt till tekniska nämnden.
Det är upp till varje nämnd eller förvaltning, om det är en ren verkställighetsfråga,
att avgöra hur ledamotsinitiativ ska hanteras. I detta förutsätts också att nämnden
känner och följer lagen, precis som den ska göra vad gäller all annan verksamhet.
Att tekniska nämndens ordförande på ett sammanträde avslog en anmälan av ett
ledamotsinitiativ är inte en tillräcklig anledning för kommunstyrelsen att informera
samtliga nämnder om innehållet i 4 kap. 20 § kommunallagen.
Kommunstyrelsens egna rutiner för hantering av ledamotsinitiativ innehåller inte
några begränsningar som strider mot kommunallagen. Det har däremot
framkommit vid skilda tillfällen under senare tid att kunskapen om väckandet av
ledamotsinitiativ samt hur de ska besvaras behöver ökas.
Kommunledningsförvaltningen kommer se över befintliga rutiner för att klargöra
dessa frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-04
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 54
Ledamotsinitiativ, Förtydliganden om ledamotsinitiativ, 2022-02-22
__________
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Paragraf 79

Ärendenummer KS2022/129

Svar på ledamotsinitiativ - Kommunstyrelsens utskotts
handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen avslår Anders Wikmans (NE) yrkande om att återinföra den
tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska publiceras på externa
webbplatsen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträden den 22 februari väckte Anders Wikman (NE)
ett ledamotsinitiativ gällande rutinen för publicering av kommunstyrelsens utskotts
handlingar på externa webben. I initiativet frågar Anders Wikman vem som har
beslutat att ändra den tidigare rutinen för publiceringen, när det gjordes och på
vilket mandat. Anders Wikman undrar också varför inte kommunstyrelsens
ledamöter varit delaktiga och informerade om beslutet innan det kommunicerades
på hemsidan. Utöver dessa frågor yrkar Anders Wikman att beslutet om att ändra
rutinen rivs upp och att den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska
publiceras återinförs.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens utskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen utan att själva
fatta beslut i ärendena. Merparten av handlingarna som hör till ärendena, till
exempel tjänsteskrivelser och interna utredningar, är inte allmänna och kan komma
att förändras innan det slutliga beslutet i ärendet fattas. Förutom att bereda
ärenden så fattar utskotten också beslut på delegation och i vissa fall även
verkställighetsbeslut.
Tidigare har utskottens alla handlingar som inte omfattas av sekretess publicerats
på kommunens externa webbplats en vecka innan utskottets sammanträde äger
rum. Denna rutin har inte beslutats av varken kommunstyrelsen eller utskotten
själva. Under vintern 21/22 bestämde presidiet i kommunstyrelsen (tillika
ordföringar i KSAU, PLEX och KSPU) att denna rutin skulle ändras. Presidiet såg
ett värde i att inte offentliggöra alla handlingar i ett tidigt skede och tanken är att
det ska möjliggöra för en annan typ av dialog mellan utskotten och förvaltningarna.
Den nya rutinen innebär att föredragningslistan till utskotten (innehållande aktuella
ärenden för sammanträdet) och underlagen till ärendena där utskotten fattar
delegationsbeslut och verkställighetsbeslut publiceras på kommunens externa
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webbplats cirka en vecka innan sammanträdet. Efter att utskottens protokoll
justerats publiceras de delegations- och verkställighetsbeslut som fattats.
Handlingarna i de ärenden där utskotten enbart bereder publiceras en vecka innan
kommunstyrelsens sammanträde.
Skillnaden mellan den gamla och den nya rutinen är alltså att utskottens protokoll i
sin helhet inte publiceras och att underlag samt beslutsförslag i ärenden där
utskotten bereder inför kommunstyrelsens sammanträde publiceras två veckor
senare än förut.
En stickprovskontroll av kommuner i närområdet (Uppsala, Heby, Håbo, Västerås,
Strängnäs och Eskilstuna) visar att ingen av kommunerna publicerar underlag till
utskottens ärenden. Strängnäs, Heby och Håbo publicerar kallelser och protokoll
till vissa av sina utskott, Uppsala enbart protokoll från vissa av sina utskott.
Västerås och Eskilstuna publicerar alltså varken underlag, kallelser eller protokoll
när det kommer till utskotten. När det gäller kommunstyrelsens sammanträde
publicerar Heby inte något underlag, Håbo har gjort det någon gång. Övriga
kommuner publicerar alla underlag till kommunstyrelsens sammanträde, men det
är svårt att se av deras externa webbplatser huruvida detta sker innan eller efter att
styrelsens sammanträde ägt rum.
Att bestämma i vilken utsträckning utskottens handlingar ska publiceras på den
externa webbplatsen är inte ett beslut i kommunallagens mening. Det är alltså inte
överklagningsbart och inte heller ett beslut som måste tas av kommunstyrelsen
eller utskotten för att vara lagligt. Av den anledningen avslås också Anders
Wikmans (NE) yrkande om att besluta att återinföra den tidigare rutinen.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att
publicera utskottens dokument återinförs.
Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens avslår Anders Wikmans (NE) yrkande
om att återinföra den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska publiceras
på externa webbplatsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att avslå Anders Wikmans (NE)
yrkande om att återinföra den tidigare rutinen om hur utskottens handlingar ska
publiceras på externa webbplatsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-02-22, § 52
Ledamotsinitiativ, Anders Wikman (NE), 2022-02-02
__________
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Paragraf 80

Ärendenummer KS2022/142

Remiss av revisionsrapport - Granskning av det
förebyggande arbetet mot mutor och korruption
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Remittera kommunrevisionens missiv och rapport, Granskning av det
förebyggande arbetat mot mutor och korruption, daterad 2022-02-07, till
miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
valnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
2. Svar på remiss ska ha inkommit senast 21 september 2022.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige skickade den 14 mars 2022 (§ 33) revisionsrapporten
angående revisorernas granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och
korruption till kommunstyrelsen för beredning. Kommunrevisionens granskning
berör i vissa delar nämndernas verksamhet och nämnderna ges därför tillfälle att
yttra sig över dessa delar innan kommunstyrelsen sammanställer ett svar till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-26
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 33
Missiv, Granskning förebyggande arbetet mot mutor och korruption, 2022-02-07
Revisionsrapport, november 2021
__________
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Paragraf 81

Ärendenummer KS2021/788

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.

Sammanfattning
Den 25 maj 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att initiera en
helhetsöversyn av kommunstyrelsens delegationsordning. En sådan översyn har
nu genomförts och ett förslag till en ny delegationsordning har arbetats fram.
Den inledande texten i förslaget är i stora delar densamma som i nuvarande
delegationsordning, med den skillnaden att en del överflödig information har
plockats bort. Till exempel är beskrivningen av vilka olika typer av överklaganden
det finns och vad de innebär visserligen korrekt, men delegationsordningen är inte
rätt ställe för den informationen. En person som undrar över skillnaden mellan
laglighetsprövning och förvaltningsbesvär kommer troligen inte leta efter svaret i
kommunstyrelsens delegationsordning och den typen av information blir snarare
en belastning för dokumentet. Utöver redigeringar av det slaget har rutinen för hur
delegationsbeslut ska utformats minskats så att bara minimikraven framgår av
delegationsordningen. Mer utförliga rutiner och mallar är en verkställighetsfråga
och upp till förvaltningen att ta fram.
En stor skillnad är att det tydliggörs att det inte finns något krav på fysiska
underskrifter på delegationsbesluten. Fysiska underskrifter är inget som enligt lag
krävs för ett besluts giltighet och ställer snarare till det i en värld som blir allt mer
digitaliserad. Syftet med en underskrift är att säkerställa att rätt person har fattat
beslutet, vilket går att uppfylla på andra sätt, till exempel genom en digital signering
eller särskilda funktioner i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.
En annan stor skillnad jämfört med nuvarande ordning är att kommundirektörens
vidaredelegation föreslås tas bort. Istället sker all delegering direkt av
kommunstyrelsen. Detta ökar insynen i verksamheten eftersom det blir lättare för
både kommunstyrelsen, anställda och medborgare att direkt se vem som är
delegat för vilket ärende.
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2021 lämnade Anders
Wikman (NE) in ett ledamotsinitiativ med förslaget att kommunstyrelsens

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

28 (55)

Sammanträdesdatum
2022-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

delegationsordning p. C10, som gäller beslut att väcka talan vid domstol för
kommunstyrelsen och avge yttranden i ärenden eller mål vid domstol eller annan
myndighet i rättsliga frågor, skulle kompletteras med en formulering om att
delegeringen inte gäller när politiska beslut anmälts för laglighetsprövning.
Kommunstyrelsen beslutade att Anders Wikmans yrkande skulle hanteras i arbetet
med översynen av kommunstyrelsens delegationsordning, vilket nu har skett.
Förslagets p. 2.15 gäller beslut om yttrande samt yrkande om inhibition till
domstolar och andra myndigheter och tar sikte på när beslut har överklagats.
Beslutet föreslås delegeras till delegaten i ursprungsbeslutet. I praktiken innebär
det att om till exempel ett beslut som Plex fattat på delegation blir överklagat så är
det Plex som också har delegation på att fatta beslut om yttrandet till domstolen.
Beslut om yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet
eller av fullmäktige har överklagats får inte delegeras enligt 6 kap. 38 §
kommunallagen. Det är inte något som behöver skrivas in i delegationsordningen
för att gälla.
Punkterna som gäller beslut i upphandling har ändrats för att förtydliga vilka beslut
som kan komma att fattas i en upphandling. Beslut i ett upphandlingsärende när
det gäller leasing föreslås ges en högre övre gräns för kommundirektören jämfört
med andra upphandlingsärenden. Anledningen till det är att leasing ofta har ett
högt sammanlagt kontraktsvärde utan att upphandlingen av den anledningen är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det handlar till exempel om
leasing av kommunens fordon eller datorutrustning.
Plex föreslås få delegation på att svara på remisser inom sitt ansvarsområde,
något som saknas idag. Dessutom läggs beslut om markanvisning och
intentionsavtal till i delegationsordningen. Plex:s delegation på att fatta beslut om
markanvisning finns idag enbart i riktlinjerna för markanvisningsavtal och beslut om
intentionsavtal saknas helt. Vidare föreslås mark- och exploateringschefen få
delegation på att fatta beslut om förlängning av dessa avtal, för att möjliggöra en
smidigare hantering.
I övrigt har delegationsordningen setts över och kompletterats med punkter som
saknats hittills. Till exempel har punkterna som gäller personalbeslut fått en ny
utformning och tanken är nämnderna ska kunna införa likalydande punkter i sina
delegationsordningar. På så sätt kommer beslut som rör personal kunna hanteras
lika oavsett vilken nämnd som är anställningsmyndighet.
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Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att punkt 6.10, ska innehålla avbrytning av mark
anvisning- och intentionsavtal samt att punkten ska beslutas av PLEX.
Jesper Englundh (S) yrkar att vi lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26
Förslag till ny delegationsordning, 2022-04-26
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 209
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-05-25, § 119
Ledamotsintiativ, Anders Wikman (NE), 2021-10-25
__________
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Paragraf 82

Ärendenummer KS2022/180

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till taxa för kopiering av allmän handling, daterad 2022-02-23, i
samband med budgetprocessen för 2023.

Sammanfattning
Kommunen ska enligt reglerna om offentlighetsprincipen, på begäran, lämna ut en
kopia av en allmän och offentlig handling. Kommunen har då rätt att, efter beslut i
kommunfullmäktige, ta ut en avgift för sådana kopior.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att taxan för år 2022 inte behöver
omarbetas utan kan gälla även framledes. Förslaget till taxa för kopiering av allmän
handling, daterad 2022-02-23, motsvarar därför föregående års taxa med smärre
förändring mot bakgrund av att medarbetarservice inte längre producerar
papperskopior.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23
Förslag, Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän handling, 2022-02-23
__________
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Paragraf 83

Ärendenummer KS2022/163

Revidering av ägardirektiv för Enköpings moderbolag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ägardirektivet för
Enköpings Moderbolag, daterad 2022-04-22 godkänns.

Sammanfattning
Bolagens ägardirektiv revideras och uppdateras regelbundet för att tydligt beskriva
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på
utveckling av bolagets verksamhet. Ägardirektivet för EHB och
EMAB uppdaterades under 2019 och ENA Energi ett år tidigare. I samband med
ett utvecklingsarbete på EMAB som startade hösten 2021, där bland annat
styrdokument ses över, har förslag på nytt ägardirektiv tagits fram.
Ärendets beredning
Förslaget till nytt ägardirektiv för Enköpings moderbolag har beretts på
avdelningen för ledningsstöd. Externt stöd från Styrelseakademin har använts för
att stämma av innehållet. Förslaget har tagits upp för information på EMABs
styrelsemöte den 30 mars 2022.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunen äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga
kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen
deras medlemmar. Det kommunala ändamålet ska framgå av bolagsordningen och
utvecklas i ägardirektiv och bolagspolicy. Ägardirektiv och bolagspolicy ska hänga
samman och tillsammans med en aktiv dialog mellan ägare och bolag utgöra
styrningen av bolagens inriktning.
Förslaget till ägardirektiv för Enköpings Moderbolag har uppdaterats så att
gemensamma delar om utdelningsprincip och hur rapportering till ägare från bolag
ska ske nu återfinns i bolagspolicyn istället för i ägardirektiven. I övrigt är det
enbart redaktionella ändringar i ägardirektivet för Enköpings Moderbolag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-22
Ägardirektiv för Enköpings Moderbolag, 2022-03-30
__________
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Paragraf 84

Ärendenummer KS2022/162

Revidering av bolagspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bolagspolicy för
Enköpings kommun, daterad 2022-03-30, godkänns.

Sammanfattning
Bolagens ägardirektiv revideras och uppdateras regelbundet för att tydligt beskriva
ägarens ändamål med bolaget, klargöra grundläggande principer för
verksamheten, ge ekonomiska och finansiella mål samt beskriva ägarens syn på
utveckling av bolagets verksamhet. Ägardirektivet
för EHB och EMABs uppdaterades under 2019 och ENA Energi ett år
tidigare. Däremot har inte bolagspolicyn reviderats sedan 2013. I samband med ett
utvecklingsarbete på EMAB som startade hösten 2021, där bland annat
styrdokument ses över, har förslag på ny bolagspolicy tagits fram.
Ärendets beredning
Förslaget till ny bolagspolicy har beretts på avdelningen för ledningsstöd. Externt
stöd från Styrelseakademin har använts för att stämma av innehållet. Förslaget har
tagits upp för information på EMABs styrelse den 30 mars 2022.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunen äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga
kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen
deras medlemmar. Det kommunala ändamålet ska framgå av bolagsordningen och
utvecklas i ägardirektiv och bolagspolicy. Ägardirektiv och bolagspolicy ska hänga
samman och tillsammans med en aktiv dialog mellan ägare och bolag utgöra
styrningen av bolagens inriktning. Förslaget till bolagspolicy har uppdaterats så att
gemensamma delar om utdelningsprincip och hur rapportering till ägare från bolag
ska ske nu återfinns i bolagspolicyn istället för i ägardirektiven. Bolagspolicyn har
också uppdaterats med en roll- och uppgiftsbeskrivning för de olika beslutande
organen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22.
Bolagspolicy, daterad 2022-03-30
__________
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Paragraf 85

Ärendenummer KS2022/166

Beslut om dialoger om landsbygdsstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Flera initiativ är tagna av kommunen för att gynna en positiv landsbygdsutveckling.
Kommundirektören gav under hösten i uppdrag till kommunledningsförvaltningen
att beskriva strategiska åtgärder som är viktiga för landsbygdsutveckling inom de
sex övergripande uppgifter kommunen har definierat i kommunfullmäktiges
långsiktiga plan. Näringslivsavdelningen skapar nya och intensifierar arbetet med
olika dialogforum mellan lokala företag och kommunen, exempelvis LRFs
kommungrupp, fastighetsägarråd och näringslivsråd. Även den parlamentariskt
tillsatta arbetsgruppen för översyn av politisk organisation diskuterar olika förslag
för att stärka landsbygdsperspektivet i beredningsprocessen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Gemensamt för initiativen beskrivna ovan är att de helt eller delvis syftar till att få
en positiv utveckling av landsbygden som skapar förutsättningar för en hållbar
utveckling i hela kommunen. För att initiativen ska ge effekt behöver tillräckliga
personella resurser avsättas och arbetena samordnas.
Kommunledningsförvaltningen avser därför att anställa en extraresurs för att i
uppstartskedet ge stöd för att för att få till strukturerade invånardialoger där
innehållet i en landsbygdstrategi kan mejslas fram. Dialogen bygger vidare på de
tidigare ortsanalyserna och interna genomgångar som gjorts med förvaltningarna
för att identifiera strategiska åtgärder för att stärka landsbygdsperspektivet.
Förutom att anordna dessa dialoger kan resursen anordna och samordna med de
mötesforum som finns mellan de lokala företagen på landsbygden och
kommunen.
Strukturerade dialoger med både näringsliv och civilsamhälle är tänkt att ge en mer
allsidig perspektivinsamling inför beslut där landsbygdens förutsättningar belyses
på ett bättre sätt än hittills.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att vi gör om beslutsärendet till ett informationsärende.
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Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat ärendet och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott gör om beslutspunkten till ett informationsärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-02
__________
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Paragraf 86

Ärendenummer KS2022/214

Redovisning och beslut om partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att:
1. Partiernas redovisning av partistödet 2021 anmäls och läggs till
handlingarna.
2. Partistödet för 2022 betalas ut enligt följande:
Moderaterna

373 181

Centerpartiet

217 689

Liberalerna

93 295

Kristdemokraterna

92 295

Nystart Enköping

186 590

Socialdemokraterna

435 378

Vänsterpartiet

93 295

Miljöpartiet

93 295

Sverigedemokraterna

279 886

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i
kommunen.
Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges
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i 4 kapitlet 29 paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte
enligt detta dokument.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista
stycket kommunallagen.
Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år,
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande
till kommunen:
-

Organisationsnummer för partiet.

-

Partiföreningens stadgar.

-

Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas
med kopia av kontoutdrag eller motsvarande.

-

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens
firma.

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad
redovisningen bör innehålla. Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med
redovisning av föregående års partistöd.
Av reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet
en gång per år, normalt i juni.
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat
upp partistödet för 2022. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat
i kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2022 ut
enligt följande:
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Parti

Kr
per pa
rti

Antal
mandat

Kr per
mandat

Produkt av
antal mandat
och kr per
mandat

Belopp per
parti år 2022

M

31098

11

31098

342 083

373 181

C

31098

6

31098

186 590

217 689

L

31098

2

31098

62 197

93 295

KD

31098

2

31098

62 197

93 295

NE

31098

5

31098

155 492

186 590

S

31098

13

31098

404 279

435 378

V

31098

2

31098

62 197

93 295

MP

31098

2

31098

62 197

93 295

SD

31098

8

31098

248 787

279 886

Summa

279088
6

51

1 586 019

1 865 905

Parti

Kr
per pa
rti

Antal
mandat

Kr per
mandat

Produkt av
antal mandat
och kr per
mandat

Belopp per
parti år 2022

M

31098

11

31098

342 083

373 181

C

31098

6

31098

186 590

217 689

L

31098

2

31098

62 197

93 295

KD

31098

2

31098

62 197

93 295

NE

31098

5

31098

155 492

186 590

S

31098

13

31098

404 279

435 378

V

31098

2

31098

62 197

93 295

MP

31098

2

31098

62 197

93 295
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SD

31098

8

Summa

279 88
6

51

31098

248 787

279 886

1 586 019

1 865 905

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för
år 2021 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd för år 2022.
Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett
parti som inte lämnat in någon redovisning. Mot bakgrund av ovanstående har
kommunledningsförvaltningen inte analyserat det inkomna materialet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-27
Redovisning av partistöd, Nystart Enköping, 2022-03-30
Redovisning av partistöd, Socialdemokraterna, 2022-04-20
Redovisning av partistöd, Centerpartiet, 2022-04-21
Redovisning av partistöd, Kristdemokraterna, 2022-04-21
Redovisning av partistöd, Moderaterna, 2022-04-21
Redovisning av partistöd, Sverigedemokraterna, 2022-04-21
Redovisning av partistöd, Miljöpartier, 2022-04-22
Redovisning av partistöd, Liberalerna, 2022-04-25
Redovisning av partistöd, Vänsterpartiet, 2022-04-25
__________
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Paragraf 87

Ärendenummer KS2021/360

Överenskommelse om övertagande av arkivhandlingar
från Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ingå överenskommelse med miljö- och byggnadsnämnden om
övertagande av arkivmaterial, daterad 2022-04-25.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med en framställan om att leverera
arkivmaterial på papper till arkivmyndigheten. Materialet har inspekterats och efter
ett antal mindre åtgärder är det redo att övertas av arkivmyndigheten.
Övertagandet innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till
arkivmyndigheten. Detta medför bland annat att nämnden inte får ha kvar några
kopior av handlingarna som levererats, detta oavsett om kopiorna är digitala
(tillexempel i ett verksamhetssystem) eller på papper.
Handlingarna omfattar cirka 20 hyllmeter och specificeras i överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Överenskommelse, 2022-04-25
__________
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Paragraf 88

Ärendenummer KS2022/375

Beslut om att arkivmyndigheten övertar
arkivhandlingar från upplevelsenämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överta arkivmaterial från upplevelsenämnden enligt sammanställning av
leveransreversaler, daterad 2022-04-25.

Sammanfattning
Upplevelsenämnden har inkommit med en framställan om att leverera arkivmaterial
på papper till arkivmyndigheten. Eftersom att upplevelseförvaltningen står inför en
lokalflytt är det angeläget att övertagandet kan ske i närtid. Materialet har
inspekterats och efter ett antal mindre åtgärder är det redo att övertas av
arkivmyndigheten.
I upplevelsenämndens informationshanteringsplan framgår att alla handlingar som
ska bevaras ska levereras till kommunarkivet efter 5 år. Med anledning av att det
aktuella materialet är äldre än 5 år samt att behovet att leverera materialet är
brådskande på grund av förestående flytt, görs bedömningen att arkivmyndigheten
bör fatta ett ensidigt beslut om att överta materialet.
Övertagandet innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till
arkivmyndigheten. Detta medför bland annat att nämnden inte får ha kvar några
kopior av handlingarna som levererats, detta oavsett om kopiorna är digitala (till
exempel i ett verksamhetssystem) eller på papper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Sammanställning av leveransreversaler, 2022-04-25
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 89

Ärendenummer KS2022/376

Beslut om att arkivmyndigheten övertar
arkivhandlingar från vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överta arkivmaterial från vård- och omsorgsnämnden enligt
sammanställning av leveransreversaler, daterad 2022-04-25.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en framställan om att leverera
arkivmaterial på papper till arkivmyndigheten. Materialet har inspekterats och efter
ett antal mindre åtgärder är det redo att övertas av arkivmyndigheten.
I nämndens dokumenthanteringsplan framgår att det aktuella materialet ska
levereras till kommunarkivet efter 3 år. Med anledning av att materialet är äldre än
3 år samt att behovet att leverera materialet är brådskande på grund av platsbrist
och därpå följande svårighet att förvara handlingarna på ett ändamålsenligt sätt,
görs bedömningen att arkivmyndigheten bör fatta ett ensidigt beslut om att överta
materialet.
Övertagandet innebär att hela ansvaret för handlingarna övergår till
arkivmyndigheten. Detta medför bland annat att nämnden inte får ha kvar några
kopior av handlingarna som levererats, detta oavsett om kopiorna är digitala
(tillexempel i ett verksamhetssystem) eller på papper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Sammanställning av leveransreversaler, 2022-04-25
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 90

Ärendenummer KS2022/368

Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp till Märsön
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett
s k genomförandebeslut för enskilda namngivna projekt innan de får verkställas.
Innan ett genomförandebeslut fattas kan det ibland finnas behov av djupare
utredning. Då beslutar kommunstyrelsen om utredning och dess finansiering.
I kommunens vatten- och avloppsplan finns det områden som är prioriterade för en
utbyggnad av vatten och avlopp utifrån ett antal kriterier. Vatten- och avloppsplanen antogs i kommunfullmäktige den 8 juni 2015.
Märsön har i planen en hög prioritet då den är en ö i Mälaren där utsläpp från
enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan. Sjöhagen som berörs vid planerad
ledningssträcka till Märsön är ett mindre identifierat område för en kommande VAutbyggnad. Enligt VA-planen bör vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till
Märsön även Sjöhagen kopplas på.
Under 2021 har utredningsarbetet för VA-utbyggnad till Märsön och Sjöhagen
färdigställts i enlighet med intentionerna i vatten- och avloppsplanen. Därmed kan
detaljprojektering och planering påbörjas.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelsen har beretts mellan samhällsbyggnadsförvaltning och
kommunledningsförvaltning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Tekniska nämndens förslag till beslut följer kommunfullmäktiges beslut om VA-plan
med prioriteringar. Begränsning av utsläpp för att minska föroreningar uppfyller
kommunens hållbarhetspolicy i syftet att skapa god livskvalitet för alla som bor och
verkar i vår kommun och för kommande generationer.

Justerarnas signaturer
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Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att tidsplanen ska ingå i beslutet, precis som i tekniska
nämndens förslag till beslut.
Jesper Englundh (S) yrkar att vi ska lämna över ärendet till kommunstyrlesen utan
eget ställningstagande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-21
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 91

Ärendenummer KS2022/288

Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Plan- och bygglovstaxan revideras enligt bilaga. Revideringen innebär att
-

Tabell 13 kompletteras med en rad om avgiftsfritt bygglov för
solcellsanläggningar som strider mot detaljplanen gällande material och
färg eller som ligger inom områden som omfattas av intresse för
totalförsvaret, sida 30 i bilagan.

-

Tabell 14 handläggningsfaktorn H2 för ändrad planlösning/brandskydd
mindre och större ändras till 10 respektive 20, sid 31 i bilagan.

2. Den reviderade taxan ska gälla för ärenden som inkommer från och med 1
juli 2022.

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avgiftsfritt bygglov kan underlätta för
installation av solcellsanläggningar och på detta sätt bidra till den hållbara
utvecklingen i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden gör därför en revidering
av Plan- och bygglovstaxan där tabell 13 kompletteras med en rad om avgiftsfritt
bygglov för solcellsanläggningar som strider mot detaljplanen gällande material
och färg eller som ligger inom områden som omfattas av intresse för totalförsvaret,
sid 30 i bilagan.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att en justering av H2 faktorn är nödvändig
för en rättvisande debitering för åtgärder gällande ändrad planlösning/brandskydd.
Handläggningsfaktorn H2 för ändrad planlösning/brandskydd mindre och större
ändras därför till 10 respektive 20 (tidigare 30 respektive 140), sid 31 i bilagan.
Ändringarna innebär inte några större skillnader i debiteringar gällande
bygglovstaxan och ska gälla för ärenden som inkommer från och med 1 juli 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesdatum den 16
mars 2022.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en rättning av plan- och bygglovstaxan
för att underlätta installation av solcellsanläggningar bidrar till en hållbar utveckling
i kommunen, samt att en ändring av handläggningsfaktorn gällande ändrad
planlösning/brandskydd ger en mer rättvis debitering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-29
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-03-16, § 41
Plan- och bygglovstaxa 2021-rev 2022-03-25
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 92

Ärendenummer KS2022/382

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och
våld mot förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna.

Sammanfattning
Enköpings kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt
ansvar att skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen
vilar på. För att tydliggöra ansvar och roller i arbetet för att trygga möjligheten till
politiskt arbete i Enköpings kommun har dessa riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna är i
förhållande till de förtroendevalda att ses som rekommendationer men styr
samtidigt det arbete som kommer att genomföras i tjänstemannaorganisationen.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att riktlinjerna är ett underlag som kommer
att skapa en tydligare rollfördelning och ett tydligare arbete för att trygga och säkra
det politiska arbetet i kommunen. Vidare ser förvaltningen att det upplägg som
beskrivs, med säkerhetsansvariga personer i respektive partigrupp skapar bättre
förutsättningar både för att hantera uppkomna händelser men också för att kontakt
och arbete med säkerhetsfrågor kopplat till det politiska arbetet kan komma att
vara mer aktivt även under mandatperioderna.
Eftersom förtroendevalda inte är anställda av kommunen, och därmed inte
omfattas av arbetsmiljölagstiftningen, anser Kommunledningsförvaltningen att det
är extra viktigt att tydliggöra hur arbetet mellan de förtroendevalda och
tjänstemannaorganisationen är tänkt att se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-25
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, 2022-04-08
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 93

Ärendenummer KS2022/237

Reservkraftsinriktning för Enköpings kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta utredningens förslag på ambitionsnivå för reservkraftförsörjning.
2. Ger samtliga nämnder i uppdrag att arbeta för att uppfylla ambitionsnivån.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta med att renovera kommunens
reservkraft & inkopplingspunkter.
4. Rekommendera Enköpings moderbolag att Ena energi ska genomföra de
simuleringar och tekniska tester som behövs för att avgöra anläggningens
reglerbarhet vid ö-drift.

Sammanfattning
I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att
fram en ambitionsnivå för elförsäljning till samhällsviktiga verksamheter
(KS2021/8). Rapporten som bifogas i detta ärende svarar på det uppdraget.
Kravställningen mot kommunens beredskap för att hantera störningar på
elförsörjningen är juridiskt inte helt tydlig. Däremot står det tydligt att våra
verksamheter behöver kunna drivas, oavsett typ av störning. Med perspektiv på
totalförsvarsutredningens dimensionering om tre månader av ”störda förhållanden”
finns det behov av att höja nuvarande nivå av beredskap på området.
Tillgången på reservkraft i kommunen är eftersatt. Samtidigt har vi en stor
potentiell resurs i kraftvärmeverket som drivs av ENA energi.
Den potentiella resursen i kraftvärmeverket utgår från möjligheten att bedriva så
kallad ödrift. Ödrift är enkelt uttryckt ett läge där stadsnätet i Enköping frikopplas
från regionnätet och elektriciteten som genereras från kraftvärmeverket är källan till
eltillförsel.
För att möjliggöra en sådan lösning önskar Kommunstyrelsen nu att gå in i ett
pilotprojekt med berörda aktörer för att utreda hur, och till vilken kostnad, en
ödriftsfunktion skulle kunna införlivas som en beredskapsresurs.

Justerarnas signaturer
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Utöver detta behöver ett underhållsarbete och en djupare genomgång av
kommunens nuvarande reservkraft, samt inkopplingspunkter i fastigheter, att
genomföras. Detta för att säkerställa exempelvis måltidsproduktion vid störda
förhållanden.
Ärendets beredning
I arbetet med ärendet har ett flertal förvaltningar, ENA energi, samt nätägare varit
involverade.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att en ökad förmåga till beredskap inom elförsörjning är en
vital del i Enköpings förmåga att stå emot såväl allvarliga kriser som hot kopplade
till höjd beredskap.

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16
Reservkraftsinriktning Enköpings kommun
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 94

Ärendenummer KS2022/377

Trygghets- och säkerhetspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta trygghets- och
säkerhetspolicyn.

Sammanfattning
Enköpings kommun har sedan tidigare en säkerhetspolicy (KS2015/379). Sedan
den antogs har omvärldens förändringar föranlett ett behov av att revidera och rikta
om arbetet något. Målbilden är att ha en policy som avspeglar den inriktning som
Enköpings kommun bör ha på området.
Förvaltningens bedömning
Sedan den tidigare säkerhetspolicyn (KS2015/379) antogs har omvärlden, men
också den kommunala organisationen, förändrats. För att möta dessa förändringar
finns behov av att se över den kommunövergripande inriktningen på området
Trygghet och säkerhet.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den nya policyn kommer att bidra till en
tydligare inriktning för hela kommunens arbete. Policyn omfamnar så väl
trygghetsfrågor som säkerhetsfrågor, informationssäkerhet, krisberedskap- och
kommunens inriktning för totalförsvarsarbetet, vilket också betonar frågornas vikt
för hela kommunorganisationens arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-22
Trygghets- och säkerhetspolicy, 2022-04-22
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 95

Ärendenummer KS2022/370

Årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Uppsala län 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Årsredovisningen och revisionsberättelse 2021 för Samordningsförbundet i
Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna.
2. Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter
i samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Uppsala län har den 20 april 2022 överlämnat
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att samordningsförbundets
revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2021 och
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige i Enköpings
kommun ska bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03
Brev angående ansvarsfrihet för styrelsen, 2022-04-20
Årsredovisning 2021, Samordningsförbundet Uppsala län
Revisionsberättelse 2021
KPMG Revisionsrapport 2021
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 96

Ärendenummer KS2022/286

Årsredovisning och ansvarsfrihet för VafabMiljö
Kommunalförbund 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 för VafabMiljö
Kommunalförbund anmäls och läggs till handlingarna.
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas
ansvarsfrihet.

Jäv
Ulrika Ornbrant (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslut i
ärendet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet VafabMiljö har den 24 mars 2022 överlämnat årsredovisning
samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Av revisionsberättelse framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att
respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska beviljas av
kommunfullmäktige i Enköpings kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03
Sammanträdesprotokoll, VafabMiljö årsredovisning 2021, § 497
Årsredovisning 2021 VafabMiljö Kommunalförbund, 2022-03-24
Förändringar årsredovisning, VafabMiljö kommunalförbund, 2022-03-31
Revisionsberättelse för år 2021, 2022-03-24
Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2021
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 97

Ärendenummer KS2022/404

Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande
dagar 2023:
6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 16 oktober, 13
november, 18 december.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. Flera
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare.
Förslaget utgår från att kommunfullmäktige sammanträder tio gånger, med
möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 98

Ärendenummer KS2022/404

Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2023:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 30 maj, 20 juni, 5 september, 26
september, 24 oktober, 28 november, 19 december.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. Flera
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare.
Förslaget utgår från att kommunstyrelsen sammanträder elva gånger, med
möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till
kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen och dess utskott bör sammanträda sent i december för att
kunna anta kommunstyrelsens årsplan för 2024, med ett efterföljande
kommunfullmäktige sammanträde i januari 2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

54 (55)

Sammanträdesdatum
2022-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 99

Ärendenummer KS2022/404

Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2023:
31 januari, 28 februari, 28 mars, 16 maj, 7 juni, 22 augusti, 12 september, 10
oktober, 14 november, 5 december.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. Flera
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare.
Förslaget utgår från att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder elva
gånger, med möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och dess utskott bör sammanträda sent i
december för att kunna anta kommunstyrelsens årsplan för 2024, med ett
efterföljande kommunfullmäktige sammanträde i januari 2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2022-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 100

Ärendenummer KS2022/15

Övriga frågor
Sammanfattning
Anders Wikman (NE) har anmält två övriga frågor.
1) Kommunstyrelsens arbetsutskott är en rekryterande grupp av
kommundirektören. När ska intervjuerna ske?
Ulrika Ornbrant (C) svarar att handlingarna ska komma på fredag samt att tider för
intervjuer ska ske hela onsdag dag den 18 maj samt halva torsdag den 19 maj.
Anders Wikman (NE) och Matz Keijser (S) meddelar att det är
nämndssammanträden på onsdagen den 18 maj 2022, som de ska delta i.
Peter Book (M) svarar att han tar med synpunkten till HR-avdelningen och kollar av
datum.
2) Anders Wikman (NE) har meddelat att han blivit kontaktad av chefer som
deltagit på chefsdagarna. Cheferna säger att Peter Book (M) har sagt att det ”varit
en mörk dag demokratin”. Vad menade Peter med det uttalandet?
Peter Book (M) svarar att det den frågan och svaret läggs som en
informationspunkt på kommunstyrelsens, så alla ledamöter i kommunstyrelsen får
samma information.
__________

Justerarnas signaturer
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