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Paragraf 102  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 103  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2018/228 

Detaljplan Örsundsbro 38:1 - beslut om antagande  

Beslut 
Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet . Av skrivelsen framgår bland annat att fastighetsägaren ansökte 2018 om 
att ändra gällande detaljplan för Örsundsbro 38:1 för att möjliggöra uppförande av 
(hyres)bostäder. Sökanden tänkte sig att antingen bygga på befintlig byggnad med 
fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad. Fastigheten har länge nyttjats 
för handels- och centrumfunktioner. 

Efter initiala diskussioner har idéerna preciserats till att befintlig byggnad på 
fastigheten rivs och ersätts av två flerbostadshus i två respektive tre plan. 

PLEX-utskottet fattade beslut om planuppdrag, samråd och att planen inte innebär 
betydande miljöpåverkan vid sitt sammanträde i maj 2018. Därefter har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett planförslag som varit utsänt för 
samråd under tre veckor i oktober-november 2020. Planhandlingarna reviderades 
utifrån inkomna synpunkter och skickades på granskning under tre veckor i mars-
april 2021.  

Efter genomförd granskning har en sakägare kvarstående synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planen bedöms efter genomgången planprocess vara färdig för att antas. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas. 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande 
Sakägare med kvarstående synpunkter  
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Paragraf 105 Ärendenummer KS2020/129 

Revidering av detaljplan för Älvdansen (Kyrkoherdens 
fiskevatten) - beslut om antagande 

Beslut 
1.Detaljplanen antas.  

2.Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kapitlet miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att planen möjliggör en utökad yta till 
förskole- och bostadsgård i områdets östra del. Syftet med den utökade ytan är att 
möjliggöra en bättre gårdsmiljö för förskolan och boende i kvarteret. 

Planområdet i nordväst syftar till att se över parkeringssituationen och tänkta 
parkeringslösningar för att underlätta genomförandet av kvarteren i stadsdelen 
Älvdansen. Parkeringsbehovet i området var tänkt att lösas inom en 
gemensamhetsanläggning, enligt gällande detaljplan DPL2013/74. Intresset för att 
aktivera denna gemensamhetsanläggning har varit lågt. Det leder till att det råder 
parkeringsunderskott i förhållande till tillåten exploateringsgrad enligt gällande 
detaljplan i flera kvarter. 

Detaljplanens bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning förhindrar andra lösningar som att upplåta delar av 
marken till respektive exploatör för att råda bot på det underskott av p-platser som 
annars blir följen inom kvarteren. Ytterligare yta för ett 20-tal bilar planeras i 
områdets östra del. 

En förskola inom stadsdelen är önskvärd som boendekvalitet och skapar ytterligare 
möjlighet till biloberoende inom stadsdelen. Förskolans storlek i kombination med 
bostadsbyggandet gör att storleken på gården som skapas  blir oacceptabel för 
både förskoleverksamhet och de boende. Direkt öster om kvarteret finns en 
kommunal grönyta där en större förskolegård tillskapas genom ett genomförande 
av den nya detaljplanen. 

Plex-utskottet beslutade 5 mars 2020 om att se över detaljplanen utifrån båda 
dessa aspekter 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planprocessen har bedrivits med standardförfarande. Samråd har genomförts 21 
december 2020 till 25 januari 2021 och granskning 3 - 17 mars 2021.Inkomna 
synpunkter under samråd och granskning finns redovisade och bemötta i 
samrådsredogörelse respektive utlåtande. Inför antagandet av detaljplanen finns 
inga kvarstående synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.  

Planarkitekt Linnéa Eriksson redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
1.Detaljplanen antas.  

2.Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kapitlet miljöbalken. 

__________  
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Paragraf 106 Ärendenummer KS2021/234 

Redovisning av partistöd 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
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 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. 
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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.  

Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett omfattande material har 
kommunledningsförvaltningen gjort ett urval av handlingar som bifogas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns i diariet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
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. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 
bifogas till denna skrivelse. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Paragraf 107 Ärendenummer KS2021/323 

Beslut om partistöd 2021 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 

Miljöpartiet 90 338 

Sverigedemokraterna 271 015 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden 
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade 
dem 15 april 2019 paragraf 43). 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 2021. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2021 ut 
enligt följande:  
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Parti Kr per   
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt  av 
antal mandat 

och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2021 

M 30 113 11 30 113 331 241 361 354 
C 30 113 6 30 113 180 677 210 790 
L 30 113 2 30 113 60 226 90 338 
KD 30 113 2 30 113 60 226 90 338 
NE 30 113 5 30 113 150 564 180 677 
S 30 113 13 30 113 391 467 421 579 
V 30 113 2 30 113 60 226 90 338 
MP 30 113 2 30 113 60 226 90 338 
SD 30 113 8 30 113 240 903 271 015 

Summa 
271 
015 51   1 535 754 1 806 769 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 

Miljöpartiet 90 338 

Sverigedemokraterna 271 015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2021 betalas ut enligt följande: 
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Moderaterna 361 354 

Centerpartiet 210 790 

Liberalerna 90 338 

Kristdemokraterna 90 338 

Nystart Enköping 180 677 

Socialdemokraterna 421 579 

Vänsterpartiet 90 338 

Miljöpartiet 90 338 

Sverigedemokraterna 271 015 

__________  
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Paragraf 108 Ärendenummer KS2021/159 

Svar på remiss- Västmanlands Regionala 
Trafikförsörjningsprogram  

Beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 19 april 2021 som svar på remissen 
Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram, (dnr KTM 200 084). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet den 29 
april 2021. Av skrivelsen framgår bland annat att Region Västmanland har sänt ut 
förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram Västmanlands län, remissversion 
2021-02-18, vilket Enköpings kommun tagit del av.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och behov för 
Västmanlands läns kollektivtrafik med riktning mot och bortom 2030. Detta för 
kollektivtrafik såväl inom länet som kollektivtrafik över länsgräns som till störst del 
består av vardagsresande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
De Fyra Mälarstäderna Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs strävar efter 
ett kraftigt ökat utbyte sinsemellan och med övriga regionala nodorter för boende, 
arbete, utbildning och kultur.  

Enköpings kommuns synpunkter på förslaget utifrån Fyra Mälarstäders perspektiv 
är: Kommande utveckling gällande universitet och gymnasieutbildningar ställer 
krav på ett fungerande kollektivtrafiksystem och väl synkroniserade bytestider 
mellan kommunerna.  

Ett gemensamt och aktivt arbete mellan regionerna behövs för att få till en 
utveckling av kollektivtrafiken över länsgränserna med en gemensam 
trafikeringsbild.  

Utifrån Fyra Mälarstäders perspektiv ingår Strängnäs i den funktionella regionen 
som Region Västmanlands trafikförsörjningsprogram har att försörja och förhålla 
sig till. Kollektivtrafikens kapacitet är en viktig del för dess attraktivitet och kvalitet 
och behöver mätas och hanteras.  
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Behovet av utvecklad tågtrafik (Eskilstuna-Västerås) – Enköping - Uppsala med 
kortare restider genom en ny järnväg i Arosstråket bör ingå i Region Västmanlands 
trafikförsörjningsprogram. 

Kollektivtrafik mellan Enköpings kommun och Sala kommun bör åtgärdas. 

Strategisk samhällsplanerare Sandra Mäkinen redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 19 april 2021 som svar på remissen 
Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram, (dnr KTM 200 084). 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) och Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

__________  
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2021/347 

Delårsrapport januari – april 2021 med prognos för 
2021 – Kommunstyrelsen 

Beslut 
Delårsrapporten januari – april 2021 med prognos för 2021 för kommunstyrelsen 
fastställs.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för 
kommunstyrelsen per den sista april 2021. 

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,4 mnkr. Utfallet uppgår till 
68,8 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,4 procent av budgeten. Riktvärdet 
för samma period i en linjär förbrukning är 33,3 procent. 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse 
jämfört med budget på 1,3 mnkr. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,8 mnkr. 
Underskottet förklaras av obudgeterade kostnader för åtgärder för att minska de 
negativa effekterna av coronapandemin. Stöd motsvarande avgiften för 
livsmedelstillsyn och serveringstillstånd kommer under 2021 betalas ut till företag 
som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas 
uppgå till 0,8 mnkr.  

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med 
budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade hyreskostnader som saknas i budget. 
Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader 
för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen.  

Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 mnkr. Den 
siffran kan komma att förbättras ifall objekt som nu finns i lokalbanken blir uthyrda 
under året internt eller externt. Lägre personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster och ersättning för sjuklönekostnader bidrar till att minska underskottet. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mnkr, inklusive beslutad 
ombudgetering med 1,0 mnkr. Utfallet för perioden är 0,4 mnkr och avser AV-
utrustning till sammanträdesrum och re-investeringar av IT-utrustning. Prognosen 
är att budgeten kommer att förbrukas under året. 
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Stabschef Hannu Högberg redogör för ärendet. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Delårsrapporten januari – april 2021 med prognos för 2021 för kommunstyrelsen 
fastställs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande då handlingarna kommit sent.  

__________  
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Paragraf 110 Ärendenummer KS2021/298 

Delårsrapport januari – april 2021 med prognos för 
2021 – Enköpings kommun 

Beslut 
1. Delårsrapporten för januari-april 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Finansiella rapporter per april 2021, bilaga 1 och 2, anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Enköpings 
kommun per den sista april 2021. I denna delårsrapport konsolideras inte resultat 
och prognoser från kommunen, bolagen och kommunalförbundet. Däremot 
redovisas deras resultat och prognoser separat. 

Enköpings kommuns moderbolag AB, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi 
AB och kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar 
prognoser för helåret som ligger i linje med budget eller något över budget. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar uppgår till 30 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 10 
mnkr eller 0,4 procentenheter sämre resultat jämfört med det finansiella målet för 
2021. Det lägre resultatet förklaras främst av kostnader relaterat till covid-19 och 
nya livslängdsantaganden vilket bedöms öka årets kostnader för 
pensionsavsättningar med 35 mnkr. Samtidigt bedöms skatteintäkterna öka med 
56 mnkr jämfört med budget.  

Utfallet för kommunkoncernens investeringar för perioden januari-april uppgår till 
193 mnkr vilket motsvarar 16 procent av budgeten. Helårsprognosen beräknas till 
940 mnkr vilket ger en avvikelse med 248 mnkr och motsvarar 79 procent av 
budgeten. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick per april 2021 till totalt 3 842 mnkr vilket 
motsvarar 83 tkr per invånare och är en ökning med 6 procent i år. Det är AB 
Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av 
låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 734 mnkr eller 82 procent. 
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Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. SKR bedömer att BNP växer med 3,1 procent 2021 vilket betyder att hela 
nedgången i svensk ekonomi 2020 (-2,8 procent) återhämtas i år. Det förutsätter 
dock att vaccinationstakten fortlöper och att restriktionerna mildras till hösten. BNP-
tillväxten fortsätter att öka med 3,5 procent 2022 och för 2023-2024 beräknas 
ökning ligga på drygt 2 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och under det första kvartalet 
2021 ökade befolkningen med 286 personer eller 0,6 procent. Det är en betydligt 
högre tillväxt än de flesta av jämförelsekommunerna och riket som ökade med 0,1 
procent. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms 8 mål vara helt eller delvis 
inte vara på rätt väg. 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. 

I delårsrapporten redovisas två av fyra medarbetarmål – ”Sjukfrånvaron i Enköping 
ska minska” och ”Kommunens personalomsättning är lägre än 10 procent”. Båda 
målen visar en negativ trend, där sjukfrånvaron uppgår till 8,0 procent för årets tre 
första månader och den externa personalomsättningen uppgår till 11,6 procent. 
Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år men samtidigt 
ökar den långa sjukfrånvaron under årets tre första månader. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
 Efter ett år med stora överskott visar nu prognosen på ett lägre resultat för 
kommunen jämfört med målet om 1,4 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Inför delårsrapporten januari-
augusti planerar kommunledningsförvaltningen att, tillsammans med vissa utvalda 
förvaltningar, genomlysa föreslagna åtgärder eller avsaknaden av åtgärder för att 
nå en budget i balans. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
 1.Delårsrapporten för januari-april 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Finansiella rapporter per april 2021, bilaga 1 och 2, anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande då handlingar saknades.  

__________  
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Paragraf 111 Ärendenummer KS2021/192 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och 
plan för 2023-2024, investeringsbudget, skattesats 
samt taxor och avgifter för 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026 antas. Förslaget grundas på: 

- Skattesats på 21:34 kronor för 2022 
- Resultatet ska inte understiga 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2022 
- Soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2022 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2022   

2. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2022 antas. 

3.Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om årlig uppräkning 
av taxor enligt plan- och bygglagen motsvarande max PKV-index, som finns 
publicerade på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida i oktober 
månad. Eventuella ändringar ska gälla per den 1 januari nästkommande år. 

4. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2022, med maximalt 650 miljoner kronor. 

5. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

6. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2022 till; 
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-  0,45 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,51 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,21 procent för ENA Energi AB 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) 
och Linda Johansson (S) reserverar sig mot att Socialdemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 inte bifalls. 

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot att Nystart Enköpings förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 inte bifalls. 

Anders Lindén (SD) och Kristjan Valdimarsson (SD) reserverar sig mot att 
Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 
och plan 2023-2024 inte bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har 
den 12 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan 2023-2024. 

Sverigedemokraterna har den 20 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Socialdemokraterna har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Nystart Enköping har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Vänsterpartiet har den 24 maj 2021 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande då handlingar saknades.  

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant, (C) Bo Reinholdsson (KD), Bitte Myrsell (M), Jenny Gavelin (L) 
yrkar bifall till Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas och 
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Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 
2023-2024.  

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Nystart Enköpings förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut och föreslår en 
beslutsgång där de fyra förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen 
godkänner beslutsgången. Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning och 
finner att kommunstyrelsen bifallit Moderaternas, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024.  
 

__________  
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Paragraf 112 Ärendenummer KS2021/136 

Ändringar av avbokningsavgifter med anledning av 
Corona 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med årsplan 
och budget. Under 2020, genom initiativ från kommunstyrelsens ordförande, 
beslutade kommunfullmäktige om att ta bort avbokningsavgifter för anläggningar 
och lokaler för 2020 (KS2020/320). 

Upplevelsenämnden ser att även 2021 visar sig bli ett ansträngande år 
ekonomiskt, både vad gäller återhämtning från 2020 och fortsatt hårda restriktioner 
som hindrar civilsamhället att få sina förväntade intäkter.  

Därför föreslår upplevelsenämnden att avbokningsavgiften för lokaler och 
anläggningar tas bort från 1 januari till och med 31 augusti 2021 under 
förutsättning att avbokning sker innan den bokade tiden startat.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget utifrån att förslaget bidrar till 
de ideella organisationernas återhämtning under 2021. Den ekonomiska 
konsekvensen för upplevelsenämnden bedöms marginell i förhållande till totala 
hyresintäkter. 

Controller Ingela Höij redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021 
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelse-
förvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden 
startat. 

__________  
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Paragraf 113 Ärendenummer KS2021/247 

Ansökan om bidrag till Enköping Centrumsamverkan 
för fortsatt arbete med BID-processen under 2021 

Beslut 
Extrabidrag om 100 000 kronor beviljas till Enköping Centrumsamverkan för 
fortsatt utveckling av Enköpings stadskärna genom BID-processen. Bidraget 
betalas ut som engångssumma under 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Kommunen, företagarna och fastighetsägarna jobbar tillsammans för att utveckla 
centrum och kamma hem utmärkelsen Årets Stadskärna 2025. För att nå fram till 
mål och få utmärkelsen har BID-modellen valts som arbetssätt.   

Föreningen Enköping Centrumsamverkan driver projektet BID Enköping i nära 
samverkan med Enköpings kommun sedan januari 2020. Projektet skulle 
egentligen ha avslutats i juni 2021, men har skjutits fram några månader till 
september på grund av Covid-19. I och med de restriktionerna som är kopplade till 
coronapandemin har möten ställts in och processen därför försvårats och 
förlängts.  Därför ansöker föreningen Enköping Centrumsamverkan om ytterligare 
bidrag om 200kkr som ska gå till bland annat kvällsvandringar, fokusgrupper och 
utbildningstillfällen.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av näringslivsavdelningen i samråd med kommundirektör och 
kommunledningsförvaltningens stabschef. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
För att motverka att BID-processen stannar av och därmed arbetet mot Årets 
stadskärna 2025, föreslår kommunledningsförvaltningen att bevilja utbetalning av 
extramedel till Enköping Centrumsamverkan om 100 000 kronor. Det är ett sätt att 
stödja utvecklingen i centrum för en modern och attraktiv stadskärna.  

Tillförordnad näringslivschef Cajsa Möller redogör för ärendet. 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Extrabidrag om 100 000 kronor beviljas till Enköping Centrumsamverkan för 
fortsatt utveckling av Enköpings stadskärna genom BID-processen. Bidraget 
betalas ut som engångssumma under 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Extrabidrag om 100 000 kronor beviljas till Enköping Centrumsamverkan för 
fortsatt utveckling av Enköpings stadskärna genom BID-processen. Bidraget 
betalas ut som engångssumma under 2021. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C), Anders Lindén (SD) och Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen, Enköping Centrumsamverkan. 
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Paragraf 114 Ärendenummer KS2021/314 

Avsättning av pengar för kompetensutvecklingsfonden 
2021 

Beslut 
250 000 kronor reserveras ur Enköpings kommuns reserv till förfogande för 
kompetensutvecklingsfonden 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har beretts av HR-avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 
Kompetensutvecklingsfondens syfte är att främja individuell kompetensutveckling 
och intern rörlighet samt att bidra till att Enköpings kommun uppfattas vara en 
attraktiv arbetsgivare. Under 2020 reserverades 250 000 kronor varav 110 000 
kronor har använts. Det inkom under året 21 ansökningar från fyra olika 
förvaltningar där utbildningsförvaltningen har flest ansökningar, 15 st.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

HR-chef Håkan Sandberg redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
250 000 kronor reserveras ur Enköpings kommuns reserv till förfogande för 
kompetensutvecklingsfonden 2021 

Kommunstyrelsens personalutskotts beredning 
Personalutskottet har berett ärendet den 10 maj 2021 och lämnat förslag till 
beslut.  

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
250 000 kronor reserveras ur Enköpings kommuns reserv till förfogande för 
kompetensutvecklingsfonden 2021. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förslaget. 

__________  
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Paragraf 115 Ärendenummer KS2021/273 

Byte av ägarskap i Energikontoret i Mälardalen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
ENA Energi AB har inkommit med en skrivelse där de föreslår att kommunen ska 
överta aktierna i Energikontoret i Mälardalen. Som skäl till förslaget anger ENA 
Energi AB att de inte ser inte affärsnyttan med att vara innehavare av aktierna. De 
pekar också på att Energikontorets övriga ägare är kommuner. 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. 
Bolaget har verksamhet i fyra län Södermanland, Uppsala, Västmanland och 
Gotland. Energikontorets huvudsakliga uppgift är att vara kommunernas 
gemensamma kompetensresurs för arbete med hållbar energiutveckling och 
klimatomställning. Energikontoret arbetar för en hållbar energiutveckling genom att 
stärka förutsättningar för välinformerade beslut, förändrade beteenden och teknik, 
lokal aktivitet samt lokal energiomställning. Den primära målgruppen och 
uppdragsgivaren är bolagets ägare och kommuner med serviceavtal. 
Energikontorets arbete stärker även förutsättningarna för hållbar energiutveckling 
hos övriga kommuner, offentliga och privata aktörer och företag i länen 
Södermanland, Uppsala och Västmanland samt delvis även i Region Gotland. 
Bolaget samverkar med myndigheter, lärosäten, inkubatorer, forskning och 
utveckling, bransch- och intresseorganisationer, privata företag och offentliga 
aktörer, såväl lokala som internationella. Energikontoret ansvarar också för att 
samordna och utveckla energi- och klimatrådgivningen som är en kommunal och 
kostnadsfri service för privatpersoner, föreningar och företag som vill minska sina 
energikostnader och bli mer hållbara. 

Energikontoret i Mälardalen AB grundades 1999 och bolagiserades 2004. 
Verksamheten drivs oberoende av kommersiella intressen och utan vinstintresse, 
med 100 procent offentliga huvudmän. Huvudmännen representerar 
Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Kommunerna i regionen påverkar 
verksamhetens strategiska inriktning och aktieägarna bemannar styrelsen.  
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Ärendets beredning 

Förutom beredning av kommunledningsförvaltningens kansli har ENA Energi AB 
bidragit. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Energikontoret i Mälardalen AB erbjuder sina ägare tjänster i form av utbildningar, 
projektledning, statistik, analyser, projektansökningar, bidragsansökningar, 
framtagande av mål och åtgärder samt genomförande av aktiviteter inom energi- 
och klimatområdet. Som aktieägare i Energikontoret debiteras självkostnadspris 
vid anlitande av konsulter från bolaget (f.n. 700 kronor/tim.). 

Genom Energikontoret har Enköping också fått tillgång till utökad energistatistik, 
utbildningsinsatser och ett bollplank av experter till energi- och klimatarbetet. Då 
detta sker till självkostnadspris medför det lägre kostnader för kommunen än andra 
konsulter kan erbjuda. I projektet Viable Cities har Enköpings kommun ett fruktbart 
samarbete med Energikontoret. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är till nytta för Enköping att vara 
delägare i Energikontoret. Kommunen är också en mer lämplig ägare än ENA 
Energi, då delägarskapet ger nyttor för hela kommunens klimat- och energiarbete. 
Västerås Stad har i mars 2021 tagit beslut om att överta aktierna i Energikontoret 
från Mälarenergi AB. Därmed är Energikontorets samtliga övriga delägare 
kommuner.   

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen godkänns. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________  
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Paragraf 116 Ärendenummer KS2020/557 

Svar på medborgarförslag - Utveckla Nederby natur- 
och friluftsområde  

Beslut 
Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det i september 2020 inkommit ett 
medborgarförslag om att utveckla den kommunägda fastigheten vid Nederby till ett 
attraktivt och tillgängligt natur- och friluftsområde. 
Ärendet har ställts till PLEX-utskottet som ansvarig för det kommunala 
markinnehavet.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunägda skogsfastigheten Nederby 1:11 hade under 1990-talet frilufts- och 
besöksanordningar som förvaltades av dåvarande skogsavdelningen fram till åren 
kring millennieskiftet. Därefter har friluftsanordningarna lämnats att förfalla. I 
samverkan med parkenheten på park- och gatuavdelningen har plan- och 
exploateringsavdelningen utfört en del mindre skötselåtgärder på fastigheten. 
Kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningens park- och gatuavdelning har 
under hösten 2020 förstärkt sin förvaltningsorganisation för att utveckla natur- och 
friluftsområden. Detta i linje med kommunfullmäktiges långsiktiga mål 15 ”I 
kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer”, ytterligare 
preciserat i Tekniska nämndens långsiktiga plan 2020-2023. 
Medvetenheten om Nederbyfastighetens attraktivitet och fina potential som natur- 
och friluftsområde har funnits under lång tid och tack vare den nya 
förvaltarorganisationen har upprustning av området påbörjats under vintern 
2020/21. Faktiska åtgärder på plats i Nederby har tillkommit efter årsskiftet. I flera 
andra av våra kommunägda natur- och friluftsområden pågår liknande arbete. 
 
Parkenheten har genomfört åtgärder inom fastigheten och nu finns en ny grillplats 
som ersätter den förfallna, vedförsörjning har säkerställts, stigslingan har setts över 
liksom även parkeringsplatsen. Det som återstår är vägvisning från närmaste 
större väg Vallbyvägen samt informationsmaterial enligt liknande modell som 
kommunen har arbetat med i mer tätortsnära natur- och friluftsområden. 
Angående information om kommunens naturmark så pågår ett samarbete mellan 



 Protokoll  34 (54) 

Sammanträdesdatum  
2021-05-25  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med fokus på att 
förbättra den digitala informationen på kommunens hemsida och i 
mobiltelefonappen Naturkartan (se även websidan Naturkartan.se). 
Där kommer information om Nederby liksom information om andra natur- och 
friluftsområden att finnas inom kort. Hemsidesinformation och information i 
Naturkartan kommer att utvecklas med fler områden efter hand. 
Förslagsställarna lyfter även frågan om förvaltningen och skötseln av skogen på 
Nederbyfastigheten. Avseende skötseln av skogsmark så är planen att ta fram en 
mångbruksplan för hela det kommunala skogsinnehavet. Mångbruksplanen ska 
vara en plan för hur kommunen bör förvalta främst skogsmark. Kommunen har sökt 
bidrag från statliga medel för lokala naturvårdssatsningar  (LONA-medel) för att ta 
fram mångbruksplanen. Planen ska beskriva områden som har höga naturvärden 
och hur dessa ska förvaltas för att bevara och öka naturvärdena. Planen ska även 
beskriva hur skogliga naturvärden och biologisk mångfald med enkla medel kan 
ökas generellt inom den kommunägda marken, bland annat genom att beskriva 
betydelsen av död ved av olika slag och i olika miljöer. Planen ska även beskriva 
områden med höga friluftsvärden och hur ska dessa förvaltas samt även beskriva 
hur friluftsvärdena kan ökas generellt i det kommunägda skogsinnehavet. 
Skogsskötseln bör ske genom hyggesfria metoder där skogsmarken alltid är 
trädbevuxen. 
Förvaltningens bedömning, svaret på medborgarförslaget, är ett resultat av 
diskussioner inom förvaltningen där parkenheten och olika funktioner inom plan- 
och exploateringsavdelningen deltagit. 

Kommunekolog Anders Lindholm redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Intentionen i medborgarförslaget bifalls. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 117 Ärendenummer KS2020/306 

Svar på medborgarförslag - Allmänning/Lekplats 
Bredsand  

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelsen 
i ärendet. Av skrivelsen framgår blan annat att i ett medborgarförslag daterat 5 april 
2020 föreslår en boende i Bredsand att en allmänning ska skapas där fotboll, 
brännboll eller kubb kan spelas. Önskat läge är centralt i bostadsområdet i 
Bredsand.   

Kommunfullmäktige i Enköping beslutade 11 maj 2020 paragraf 56 att 
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands 
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med 
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma 
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en 
samfällighet bestående av de boende i området. 

I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det 
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när 
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till 
samfällighetsföreningen. 

I detaljplanen finns lekyta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands 
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i 
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen 
kan och ska inte anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra 
enligt de förutsättningar som överenskommits vid planläggningen. 

Mark- och exploateringsingenjör Melanie Cimerland redogör för ärendet.  
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget anses besvarat 

__________  
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Paragraf 118 Ärendenummer KS2020/609 

Svar på medborgarförslag - Bygg en lekpark i 
Bredsand 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i ett medborgarförslag daterat 7 
september  2020 föreslår en boende i Bredsand att en större lekplats skapas vid 
klipperparken. Det finns idag en liten lekplats där och med tanke på hur många 
barnfamiljer som bor i Bredsand önskas en större som kan vara som en träffpunkt. 

Kommunfullmäktige i Enköping beslutade den 21 september 2020 paragraf 105 att 
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands 
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med 
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma 
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en 
samfällighet bestående av de boende i området. 

I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det 
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när 
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till 
samfällighetsföreningen. 

I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands 
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i 
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen 
kan och ska inte anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra 
enligt de förutsättningar som överenskommits vid planläggningen. 

Mark- och exploateringsingenjör Melanie Cimerland redogör för ärendet.  
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 6 maj 2021 och 
lämnat förslag till beslut  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget anses besvarat 

__________  
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Paragraf 119 Ärendenummer KS2021/381 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning 
E.2.3. Kommundirektör ges delegation att anställa avdelningschefer inom KLF, 
utom stabschef. 

2. Stabschef anmäler till kommunstyrelsen när rekryteringen av kansli- och 
utredningschef samt tjänsten som näringslivschef är slutförd. 

3. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att initiera en helhetsöversyn 
av kommunstyrelsens delegationsordning.    

Beskrivning av ärendet 
Med bakgrund i att rekryteringsprocesser är igång för näringslivschef samt kansli- 
och utredningschef informerade stabschefen i samband med kommunstyrelsens 
allmänna utskott (KSAU) om rekryteringsläget den 11 maj. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2020/230) framgår att delegat för 
anställning av avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen (E.2.3) är 
delegerat till kommundirektör. Detta avser alla avdelningschefer utom stabschef, 
HR-chef, ekonomichef och kanslichef. Konkret innebär kommunstyrelsens 
delegationsordning att kommunstyrelsen, med de pågående rekryteringarna, i 
nuläget fattar beslut om att anställa kansli- och utredningschef medan 
näringslivschef rekryteras av stabschef. 

Förvaltningens bedömning 
Rekryteringsprocesser är igång för tjänsterna som näringslivschef samt kansli- och 
utredningschef. Kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) förde efter 
stabschefens information den 11 maj dialog om rekryteringar av chefer två nivåer 
under kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen uppfattade dialogen i 
riktning om att kommunstyrelsen inte bör vara rekryterande instans av chefer under 
kommundirektör och stabschef. Dialogen i KSAU ligger väl i linje med Enköpings 
kommuns ledningsfilosofi samt ledarutvecklingsprogram för utvecklande ledarskap. 
Essensen i UL-programmet är tillitsbaserad styrning, att kommunens chefer har, tar 
samt utvecklar alla fyra ansvarsområdena genom att ha ansvar och befogenheter 
över verksamhet, ekonomi, medarbetare samt arbetsmiljöansvar. Att chefer har 
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möjlighet att ta ansvar för rekryteringar av chefer samt medarbetare direkt under 
sig är en central del av filosofin samt ledarkonceptet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att i nuläget och på kort tid inte 
arbeta om hela kommunstyrelsens delegationsordning däremot föreslås om 
ändring av enstaka punkter i delegationen. Med grund i dialogen i KSAU, 
ledarfilosofin och med syftet att slutföra rekryteringarna inom rimlig tid föreslås att 
kommunstyrelsen beslutar om mindre ändringar i delegationsordningen. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning KS 2020/230, E.2.3 framgår att 
kommundirektör anställer alla avdelningschefer utom stabschef, HR-chef, 
ekonomichef och kanslichef inom kommunledningsförvaltningen. 

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar om att ge kommundirektör delegation 
att anställa samtliga avdelningschefer förutom stabschef inom KLF. 

Ordalydelsen i Kommunstyrelsens reviderade delegationsordning föreslås vara 
följande: 

E.2.3. Anställning av avdelningschefer KLF. 

Delegat: Kommundirektör. Anmärkning: Avser alla avdelningschefer utom 
stabschef. 

Som en följd av ovan reviderar HR-enheten rutinen för rekrytering av chefer så att 
denna anpassas till beslutad delegationsordning och specifikt avseende 
rekryteringsgrupper vid tillsättning av avdelningschefer inom KLF. Förslaget är att 
kommundirektör samt representanter från förvaltningens samverkansgrupp förutom 
stabschef ingår. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår med grund i dialogen att kommunstyrelsen 
ger kommundirektör i uppdrag att initiera en helhetsöversyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Tidsplanen är att presentera ett eventuellt förslag till revidering 
innan årsskiftet. 

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning 
E.2.3. Kommundirektör ges delegation att anställa avdelningschefer inom KLF. 

2. Stabschef anmäler till kommunstyrelsen när rekryteringen av kansli- och 
utredningschef samt tjänsten som näringslivschef är slutförd. 
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3. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att initiera en helhetsöversyn 
av kommunstyrelsens delegationsordning.    

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) och Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Anders Wikman (NE) yrkar att beslutssats ett ändras till följande: Kommundirektör 
ges delegation att anställa kansli- och utredningschef. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Jesper Englundh (S) med 
flera om att anta förvaltningens förslag till sin helhet och ett ändringsyrkande från 
Anders Wikman (NE) om att ändra beslutssats ett. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till 
förvaltningens förslag till beslut i sin helhet och därefter till Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man antagit 
förvaltningens förslag till beslut i sin helhet och avslagit Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande.   

__________  
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Paragraf 120 Ärendenummer KS2021/274 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 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 2020. 

Jäv 
Peter Book (M) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Uppsala län har den 8 april 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att Samordningsförbundets 
revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2020 och 
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige i Enköpings 
kommun ska bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 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 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 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 2020. 

__________  
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Paragraf 121 Ärendenummer KS2021/284 

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för 
VafabMiljö Kommunalförbund 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Ulrika Ornbrant (M) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet VafabMiljö har den 13 april 2021 överlämnat årsredovisning 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av revisionsberättelsen 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.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 VafabMiljö Kommunalförbund 
anmäls och läggs till handlingarna. 
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2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

__________  
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Paragraf 122 Ärendenummer KS2021/359 

Revisionsberättelse för år 2020 med 
granskningsrapporter Räddningstjänsten Enköping-
Håbo 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv 
Bo Reinholdsson (KD) och Magnus Hellmark (C) anmäler jäv. 

Beskrivning av ärendet 
 Räddningstjänsten Enköping-Håbo har den 11 maj 2021 överlämnat 
årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Revisionsberättelsen framkommer bland annat att revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ansvarsfrihet ska 
beviljas av kommunfullmäktige i Enköpings kommun. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Räddningstjänsten Enköping-
Håbo anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

__________  
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Paragraf 123  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor har anmälts. 

__________  
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Paragraf 124 Ärendenummer KS2021/44 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 19 
maj 2021 anmäls och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän. 

Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata 
kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 

Personalärenden 

- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under april 2021 

Yttrande 

- Yttrande över överklagande av yttrande i mål om markanvisning, daterat 2021-
05-11, KS2020/764 

Upphandling 

- Kommunledningsförvaltningens förteckning över delegationsbeslut i 
upphandlingsärenden  

__________  
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Paragraf 125  

Anmälningsärenden 

Beskrivning av ärendet 
- Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 
överförmyndarnämnden den 21 april 2021, KS2021/332 

- Uttalande från Synskadades Riksförbund Uppsala län – Offentliga byggnader 
måste vara tillgängliga, KS2021/342Namn 

__________  
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Paragraf 126 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns: 

Inger Bertilsdotters (L) avsägelse av uppdraget som ersättare i politisk 
samrådsgrupp för närvårdsfrågor och ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet. 

2. Till nedanstående uppdrag väljs:          

Politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor, till och med 31 december 2022  

Ersättare         Vakant (L ) 
efter  Inger Bertilsdotter (L) 

Kommunala tillgänglighetsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ledamot          Vakant (L ) 
efter  Inger Bertilsdotter (L) 

Beskrivning av ärendet 
Inger Bertilsdotter (L) har den 6 maj 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som ersättare i politisk samrådsgrupp för närvårdsfrågor och ledamot i 
kommunala tillgänglighetsrådet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd    
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Paragraf 127 Ärendenummer KS2020/52 

Möten med externa organ 

Beskrivning av ärendet 
Inga möten med externa organ anmäls.  

__________  
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Paragraf 128  

Information om Coronaläget 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Beredskapsstrateg Marcus Wennerström redogör för Coronaläget.  

__________  
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Paragraf 129  

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Ulrika K Jansson informerar om aktuella ärenden.  

__________ 
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