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Paragraf 74  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses som protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 75  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 76 Ärendenummer KS2021/210 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Gånsta 
3:6 mfl. Boglösarondellen - beslut om godkännande  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för området Gånsta 3:6 med flera (området närmast Boglösarondellen) 
vann laga kraft 2020-12-23 och kommer att bebyggas. Området kommer att förses 
med kommunalt vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter 
och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings 
kommun).   

Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter: 

• Gånsta 6:3 
• Gånsta 3:6 
• Gånsta 3:11 
• Gånsta 3:15 

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Gånsta 3:6 med flera gör att vatten- och 
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt 
bifogad karta.  
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Bilaga 1: Karta Gånsta 3:6 med flera.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 77 Ärendenummer KS2021/211 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av 
Albäck 3:29 - beslut om godkännande 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för del av Albäck 3:29 vann laga kraft 2020-09-29 och kommer att 
bebyggas med en brandstation. Brandstationen kommer att förses med kommunalt 
vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata 
samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter 
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av del av Albäck 3:29 gör att vatten- och 
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Albäck 3:29 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 78 Ärendenummer KS2021/212 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6 - beslut om godkännande  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19 
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är 
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare 
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.  

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 79 Ärendenummer KS2021/213 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Åkersberg 2:6,2:21, 2:10 och 2:44 - beslut om 
godkännande  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Vatten- och avloppsavdelningen planerar en ledningsomdragning som möjliggör 
anslutning av ett antal hus nära golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna 
har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de 
dessutom ligger nära det befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas 
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte 
utpekat i kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt 
att endast inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede.  

Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till 
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas 
i verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 
enlighet med bifogad karta. 

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp 
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ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 80 Ärendenummer KS2020/743 

Svar på remiss- Samråd om Vattenmyndighetens 
vattenförvaltning , förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer  

Beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 25 mars 2021 som svar på remissen.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har fått remisshandlingar för samråd från Vattenmyndigheten i 
Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Handlingarna 
rör genomförandet av vattenförvaltningen i Sverige, vilket är Sveriges 
genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten. Den Svenska vattenförvaltningen 
innebär att  vi ska kartlägga och analysera vattenförekomster, fastställa mål och 
kvalitetskrav, upprätta åtgärdsprogram och övervaka vattenförekomster. Syftet 
med arbetet är att yt- och grundvattenförekomster ska uppnå målet i 
vattendirektivet ”god vattenstatus”. God vattenstatus innebär att vattenmiljöer ska 
upprätthålla eller återfå hydromorfologiska, kemiska och ekologiska kvaliteter.   

  

Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan senast den 22 december 2021 efter att ha genomfört ett samråd 
under minst sex månader. En miljöbedömning av förvaltningsplanen och 
åtgärdsprogrammet ska genomföras enligt 6 kap miljöbalken. Enköpings kommun 
ska lämna yttrande senast den 30 april 2021. 

  

Flertalet av ytvattenförekomsterna (sjöar och vattendrag) inom Enköping kommuns 
gränser uppnår idag inte gällande miljökvalitetsnormerna. De mest utbredda 
miljöproblemen är övergödning, fysisk påverkan och förekomst av miljögifter. När 
det gäller grundvattenförekomsterna ser situationen bättre ut, Enköpingsåsens 
grundvattenförekomst når idag inte upp till miljökvalitetsnormen. Det är ett 
omfattande åtgärdsbeting som ska uppfyllas för att Enköpings vatten ska nå den 
önskade kvaliteten och spegla en hållbar vattenanvändning i enlighet med 
vattendirektivet.  

Samrådsremissens innehåll 
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Samrådsremissen är uppdelad i följande delar: I förslag till förvaltningsplan 
redovisas övergripande hur arbetet med vattenförvaltningen genomförts och 
planeras; i förslag till åtgärdsprogram redovisas de åtgärder som behövs för att 
bibehålla eller uppnå målen, samt vad som krävs för att åtgärder ska kunna 
genomföras, till exempel förändringar i lagstiftning och vilka åtgärder som förväntas 
av samhällets olika aktörer; i förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer beskrivs 
de kvalitetskrav och bakomliggande principer som slagits fast för hur bedömningar 
av vattenstatus gjorts för de olika vattenförekomsterna; i förslag till 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka beskrivs vilka åtgärder 
som behöver vidtas mot dessa problem (detta är en nytillkommen del), i förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms vad de olika åtgärderna kommer att ge för 
konsekvenser om de omsätts av myndigheter och kommuner. Till flera av de ovan 
listade dokumenten finns även bilagor.  

Samrådsdokumenten finns att ladda ned på Vattenmyndighetens hemsida: 

www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/samradshandlingar-
norra-ostersjons-vattendistrikt.html 

  

Kommunernas roll i förslag till åtgärdsprogram 

Kommunernas roll i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet anges i förslag till 
åtgärdsprogram enligt sex åtgärdspunkter specifikt riktade till kommunerna, samt 
två punkter som berör alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 
kommuner. Utöver dessa åtgärdspunkter föreslås 2 mer generella åtgärdspunkter 
för alla verk, myndigheter och kommuner som påtalar att arbetet ska bedrivas 
samverkat och i ett avrinningsområdesperspektiv samt att återrapportering ska ske 
till Vattenmyndigheten en gång om året. 

Avgränsning 

Materialet är omfattande och det har inte varit möjlighet att kommentera allt 
innehåll. Vår utgångspunkt för yttrandet är de förslag till åtgärder som pekats ut för 
kommunen och den ”blå tråd” som den enskilda åtgärden är en del av. 

Yttrandet har strukturerats enligt följande: 

  

• Generella synpunkter där vi framför mer övergripande synpunkter och 
finansieringen och dess konsekvenser av arbetet.  
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• Synpunkter på delförvaltningsplan som tagits fram för vattenbrist. 

  

• Ekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet 

  

• De kommunala åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Här ligger vår tyngdpunkt 
i yttrandet. De kommunala åtgärderna i åtgärdsprogrammet och den blå 
tråd som respektive åtgärden befinner sig i.  

  

Samarbeten om vårt yttrande 

Inom den kommunala verksamheten finns en stor bredd av frågor. Sedan några år 
har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen finns 
tjänstepersoner från de delar av kommunen som berörs av vattendirektivet. Det är 
den strategiska vattengruppen som har arbetat fram detta yttrande.  

Samverkan om yttrandet har också skett inom ramen för 4 Mälarstäder i 
delprojektet för Mälaren, där även Västerås stad Strängnäs och Eskilstuna fått 
samma remiss. Delar av formuleringarna i yttrandet är därmed gemensamma för 
Enköpings kommun och Västerås stad, men svaren skiljer sig åt och har därför 
lämnats individuellt.  

Mälaren – en sjö för miljoner har genomfört en rad frågestunder för att hjälpa 
kommunerna med att få fram sina yttranden.  

Kommunerna inom Uppsala län har vid ett par tillfällen samverkat för att stötta 
varandra i arbetet med yttrandet.  

Sammanfattning av yttrandet 
Enköpings kommun lämnar i detta remissvar synpunkter och kommentarer på 
samrådshandlingarna över samrådshandlingar avseende Vattenförvaltningen 
2022-2027 inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Vårt yttrande har beretts inom 
kommunens strategiska vattengrupp. Samverkan har skett med Mälaren – en sjö 
för miljoner, 4M och kommunerna inom Uppsala län. 
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Vi efterfrågar en del förtydliganden, kompletterar där det saknas stödåtgärder och 
föreslår i något fall stödåtgärder som bedöms relevanta för att kommunen i 
slutänden skall kunna genomföra sina åtgärder. Flera åtgärder är beroende av 
övergripande nationellt och regionalt stöd för att arbetet ska kunna komma vidare.  

  

Åtgärder mot övergödning och det stora finansieringsbehovet för åtgärder mot 
näringsläckage från jordbruksmark – det behövs stora statliga medel för att det 
största miljöproblemet skall kunna åtgärdas i den takt som miljökvalitetsnormen 
God status kräver.  

Några punkter som vi anser är bra 

• Vattenmyndighetens samrådsunderlag är väl genomarbetat och visar på 
en hög ambitionsnivå i vattenförvaltningen.  

• Myndigheter, verk och kommuners åtgärd 1 om övergripande 
vattenförvaltning utifrån avrinningsområdesperspektivet är helt rätt 

Det här behöver utvecklas 

• Om alla dessa åtgärder ska kunna komma till stånd krävs en livligare 
diskussion mellan de utpekade i åtgärdsprogrammet också när det inte är 
samråd.  

• Det finns ett stort behov av att växla upp etableringen av lokala vattenråd, 
speciellt i Norra Östersjöns vattendistrikt 

• Vi saknar åtgärdsunderlagen. I förra cykeln utgjorde de en start till att knyta 
samman den lokala nivån.  

• De ekonomiska konsekvenserna är underskattade 
• En del av de kommunala åtgärderna kan inte genomföras om inte medel 

tillkommer. 
• För många av åtgärderna saknas fortfarande tydlig vägledning. 

Dagvattenfrågan i plansammanhang är en sådan. Vad ryms inom en 
tillräcklig tillsynsinsats är en annan. 

• För få åtgärder finns föreslagna mot att minska påverkan av övergödning 
från lantbruket.  

• Åtgärdsvolymerna för vissa åtgärder är grovt överskattade 
(strukturkalkning är en) 

• För andra åtgärder är sannolikheten att föreslagna åtgärder ska komma till 
stånd låg eller obefintlig (2-stegs diken).  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 25 mars 2021 som svar på remissen.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 25 mars 2021 som svar på remissen.  

__________ 
 
Kopia till: 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön  
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Paragraf 81 Ärendenummer KS2021/95 

Svar på remiss- Tillgängliga stränder, ett mer 
differentierat strandskydd 

Beslut 
Enköpings kommuns lämnar skrivelsen daterad 2021-04-08 som svar på 
remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har, tillsammans med andra kommuner, myndigheter och 
organisationer, fått betänkandet om ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd” på remiss. Regeringen har gett i uppdrag att föreslå 
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i 
miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar 
hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom 
befolkningstäthet och exploateringstryck. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 
januari 2022.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på 
det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck.  

Förslagen ska enligt direktiven också syfta till att bibehålla eller om behov finns 
förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Remissen har besvarats av samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Utredningen är omfattande och konsekvenserna 
om förslagen till författningsförändringarna genomförs i delar eller i sin helhet är 
svåra att förutse. Det är också svårt att tolka vissa bedömningskriterier. En generell 
synpunkt är därför att berörda myndigheter skyndsamt bör tar fram en vägledning 
för hur en reviderad strandskyddsförfattning ska tillämpas. I dagsläget tolkar har 
förvaltningen svårt att se har förvaltningen svårt att se att kommunen har några 
områden där kriterier för att peka ut landsbygdsområde uppnås. 
 
Förslaget kring upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag bedöms 
inte påverka kommunen då Enköpings kommun, liksom flertalet kommuner i 
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Uppsala län, sedan tidigare har ett undantag från ett tidigare mer omfattande 
strandskydd. 

Remisshandlingen finns att ladda ner här: 
Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
SOU 2020:78 - Regeringen.se 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommuns lämnar skrivelsen daterad 2021-04-08 som svar på 
remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Enköpings kommuns lämnar skrivelsen daterad 2021-04-08 som svar på 
remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) och Mats Keijser (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.  

__________ 
 
Kopia till: 
Miljödepartementet  
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Paragraf 82 Ärendenummer KS2021/227 

Rapport om skola på väster 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har en ökning av antalet grundskoleelever de kommande tio 
åren samtidigt som investeringsvolymen är stor inom kommunkoncernen. 
Företaget PWC har gått igenom kommunens kommande investeringsbehov utifrån 
befolkningstillväxt och bedömer att Enköpings kommun har behov av nya 
grundskolor innan år 2030. Fastighetskontoret har fört fram att den befintliga 
grundskolan i området väster behöver ersättas. En förstudie har tagits fram för en 
kommunägd grundskola inklusive grundsärskola och sporthall med ny fritidsgård. 
Den nya grundskolan dimensioneras för 850 grundskoleelever exklusive 
grundsärskola.  

Bifogad rapport utgör underlag till ett politiskt inriktningsbeslut för ny grundskola på 
väster. Syftet har varit att belysa frågan utan att ta ställning för eller emot 
fristående skolor samt Internationella Engelska skolans etablering i Enköping.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlar rapporten den 21 april. 
Muntlig information om rapporten ges av utredarna i samband med KSAU den 20 
april samt med föredragning i kommunstyrelsen den 27 april. Tjänsteskrivelsen 
kompletteras med beaktande av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ställningstaganden. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 83 Ärendenummer KS2021/58 

De kommunala bolagens verksamhet 2020 

Beslut 
1. Årsredovisningarna avseende år 2020 för Enköpings kommuns Moderbolag AB, 
AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB anmäls till kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB uppfyller ändamålen som 
kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt 
kommunallagen. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 

Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2020 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
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Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 

Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2020 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Årsredovisningarna avseende år 2020 för Enköpings kommuns Moderbolag AB, 
AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB anmäls till kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB uppfyller ändamålen som 
kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt 
kommunallagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Årsredovisningarna avseende år 2020 för Enköpings kommuns 

Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
anmäls till kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns 
Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige fastställt och följer de 
kommunala befogenheterna enligt kommunallagen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  
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Paragraf 84 Ärendenummer KS2020/832 

Kommunens sponsring till idrottsföreningar 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
 1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har 
ansvar för all sponsring från och med 2021. 

2)  Budget på 0,1 miljoner kronor för sponsring överförs från upplevelsenämnden 
till kommunstyrelsen för år 2021. 

3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen  får 
i uppdrag att göra en översyn/revidering av kommunens regler för sponsring. 
Arbetet omfattar även de kommunala bolagen. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har gjort en hemställan till kommunstyrelsen att utreda 
hemvisten för kommunens sponsring till idrottsföreningar. 

I beslutet anges att ”Upplevelsenämnden är eniga i att sponsring inte ingår i 
upplevelsenämndens uppdrag. Det anses snarare tillhöra varumärket Enköping, 
kopplat till näringsliv. Därmed önskar upplevelsenämnden att kommunstyrelsen 
utreder detta och vidare fattar beslut om att återföra sponsringsfrågan till 
kommunstyrelsen.” 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente getts ett särskilt ansvar av 
kommunfullmäktige att hålla samman kommunens sponsring. Kommunfullmäktige 
har också beslutat om Regler för sponsring i vilka framgår att kommunstyrelse, 
nämnder och bolag kan fatta beslut om sponsring. I Regler för sponsring framgår 
att beslut avseende belopp understigande 25 000 kronor per sponsringstillfälle 
beslutas av respektive nämnd.  

Näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen har begränsad kunskap 
om det lokala föreningslivet för att handlägga kommunens sponsring av 
idrottsföreningar, vilket är bakgrunden till behovet av att flytta beslut om sponsring 
av idrottsföreningar från kommunstyrelsen till upplevelsenämnden. Budget på 115 
000 kronor flyttades till upplevelsenämnden i budgetram för 2020.  
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Sponsoravtal bygger på dialog mellan föreningar och kommun. Principen har varit 
att klubbar och enskilda idrottsutövare på kommunens högsta nivå, inom 
respektive idrott, kan vara aktuella för ett sponsorstöd om kommunen bedömer att 
det medför värdefull exponering av kommunens platsvarumärke. Under 2020 har 8 
idrottsföreningar haft sponsoravtal och beloppen varierar från 10 000 till 25 000 
kronor.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I Regler för sponsring anges att varje nämnd kan fatta beslut inom sina 
verksamhetsområden, inom vissa beloppsnivåer. Även om det är idrottsföreningar 
som i första hand varit mottagare av sponsring, kan det finnas andra sökande som 
vänder sig till andra nämnder och deras verksamheter.  

Motiven för att flytta ansvar för beslut om sponsring av idrottsföreningar och budget 
till upplevelsenämnden var att kunskap om föreningslivet är begränsad på 
näringslivsavdelningen medan upplevelseförvaltningen genom sina löpande 
kontakter med föreningarna har större kunskap. Därför kan upplevelseförvaltningen 
anses vara bäst lämpad att bedöma om en förening uppfyller uppsatta kriterier för 
sponsring.  

Varje förfrågan om sponsring ska bedömas utifrån det värde sponsringen kan ge 
kommunen i form av stärkt varumärke. Bedömningen av detta sker i dialog med 
kommunledningsförvaltningen som arbetar med kommunens varumärke, vilket är 
en kommunövergripande fråga.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att upplevelsenämnden är bäst 
lämpad att hantera beslut om sponsring av idrottsföreningar, i enlighet med Regler 
om sponsring. Kommunledningsförvaltningen är delaktig i bedömningen av värdet 
av exponeringen av platsvarumärket.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Regler om sponsring ses över, i vilket 
ingår att förtydliga ansvarsfrågan och ansökningsförfarande.   

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av regler 

för sponsring under 2021. 
2. Beslut om sponsring av idrottsföreningar under 2021 tas av 

upplevelsenämnden i enlighet med Regler om sponsring. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av regler för 
sponsring under 2021. 

2. Beslut om sponsring av idrottsföreningar under 2021 tas av upplevelsenämnden 
i enlighet med Regler om sponsring. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
det nya förslaget till beslut från kommunledningsförvaltningen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  



 Protokoll  28 (62) 

Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 85 Ärendenummer KS2021/257 

Överenskommelse Regionalt forum Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län, Regionalt forum. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

I samband med regionbildningen gjordes en överenskommelse att inom Region 
Uppsala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett 
fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med 
kommunal anknytning. Denna överenskommelse behöver nu revideras. 

Under hösten 2020 genomfördes utifrån ovanstående, en revideringsprocess 
avseende överenskommelsen. Processen skedde genom intervjuer och riktade 
workshops. 

Resultatet och förslag till förändringar presenterades på Regionalt forum den 10 
december 2020. Regionalt forum beslutade att dessa förändringar skulle inarbetas 
som förslag till ny överenskommelse och behandlas på följande Regionalt forum 
den 11 februari 2021. 

På Regionalt Forum den 11 februari 2021 presenterade således ett bearbetat och 
färdigt förslag till överenskommelse, vilket också godkändes av forumet för vidare 
utskick. Handlingarna inkom till Enköpings kommun den 31 mars.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningens kansli.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Ett aktivt deltagande i etablerade samarbetsorgan för utvecklingsfrågor inom 
Region Uppsala är till gagn för Enköpings kommun. Förvaltningen har inga 
invändningar på innehållet och föreslår till kommunstyrelsen att den godkänns.  

 
Ekonomiska konsekvenser  
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Ingen bedömning gjord. 

Miljömässiga konsekvenser  

Ingen bedömning gjord. 

Sociala konsekvenser 

Ingen bedömning gjord. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län, Regionalt forum. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner för Enköping kommuns del reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län, Regionalt forum. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd  
Regionalt forum, för kännedom   
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Paragraf 86 Ärendenummer KS2020/399 

Svar på motion - Utveckla samverkan mellan 
kommunen och ideella och idéburna organisationer 
genom att använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt 
Partnerskap) 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionens första och andra yrkande bifalls. 

Motionens tredje yrkande avslås. 

Reservationer 
Anders Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Linda Johansson (S) inkom den 15 maj 2020 med motion om  ”Utveckla 
samverkan mellan kommunen och ideella och idéburna organisationer genom att 
använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt Partnerskap)”.  Motionären yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar om att 

1. uttala ett principiellt stöd för partnerskap med ideella och idéburna 
organisationer enligt modellen IOP-avtal, 

2. riktlinjer tas fram för nämnders och förvaltningars arbete med IOP, 

3. samtliga nämnder i sina årsredovisningar ska rapportera om antal och 
omfattning av gällande IOP-avtal. 

För motiv för sina yrkanden menar motionären att genom att utveckla samverkan 
mellan kommunen och ideella och idéburna organisationer skapas ett mervärde 
genom det engagemang som finns i många föreningar och organisationer. IOP-
avtal är, enligt motionären, ett bra sätt att utveckla detta samarbete. Vidare 
konstaterar motionären att flera kommuner redan har utvecklat ett fruktbart 
samarbete med ideella sektorn genom IOP-avtal emedan Enköpings kommun 
endast har ett fåtal IOP-avtal på plats inom ett begränsat antal 
verksamhetsområden.  
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Ärendets beredning 

Förutom beredning av kommunledningsförvaltningens kansli har 
upplevelseförvaltningens samordnare för civilsamhället bidragit. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den 
offentliga och den idéburna sektorn för att tillsammans hantera någon form av 
samhällsutmaning. Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell 
verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, 
vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och 
andra särskilda förutsättningar. Sedan Forum 2010 skapade modellen för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP), har ett hundratal sådana skapats i Sverige på 
framförallt välfärdsrelaterade områden.  

I Enköpings kommun har upplevelsenämnden erfarenhet av IOP-avtal. Några 
exempel är Örsundsbro IF gällande verksamheten Fritidsbanken, OK Enen kring 
Hitta ut och Enköpings konstförening vad gäller konsthallen och verksamheten i 
Tingshuset.  

Upplevelseförvaltningens bedömning är att riktlinjer tillsammans med en 
vägledning för när, hur och vem som kan ingå i ett IOP-avtal skulle underlätta för 
verksamheterna och sänka tröskeln för att teckna IOP-avtal. Exempel på vad 
riktlinjer bör innehålla är att IOP-avtalet har en tydlig koppling till nämndens 
uppdrag och kommunfullmäktiges långsiktiga plan. En vägledning kan innehålla 
checklistor för att säkerställa att avtal är förenligt med lag samt kriterier på vilka 
krav som ska ställas på de ideella föreningar och stiftelser som kan ingå IOP avtal.  

Med upplevelseförvaltningens erfarenheter av IOP-avtal i kombination med 
betänkande SOU 2019:56 och tillhörande vägledning finns goda förutsättningar för 
att ta fram riktlinjer och vägledning som blir kommunövergripande. Ett sådant 
arbete där flera förvaltningar blir involverade kan också verka som en katalysator 
för att möjliggöra IOP-avtal inom fler områden än fritids- och kultursektorn. 

Förvaltningen föreslår därför att motionens två första yrkande bifalls. 

IOP-avtal är en förhållandevis ny samarbetsform och uppföljning av dess effekter 
är väsentlig för att ha möjlighet att utvärdera och utveckla arbetssättet. IOP och 
andra samverkansformer ska därför ingå som en naturlig del i kommunens 
ordinarie uppföljningsrutiner. Att specifikt besluta om att omfattning och antal avtal 
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ska återrapporteras till kommunfullmäktige är inte nödvändigt och förvaltningen ser 
helst att återapportering av verksamheternas resultat så långt som möjligt följer 
ordinarie uppföljningsrutiner för att minimera administrationen. Förvaltningen 
föreslår därför att motionens tredje yrkande avslås.  

Ekonomiska konsekvenser 

För att verkställa ett IOP-avtal behövs arbetstid och en god relation med den 
idéburna parten. Ett partnerskap handlar inte om att ersätta en upphandling där ett 
uppdrag ges utan snarare om att skapa något gemensamt. Detta kan användas för 
att skapa kvalité och mervärden utöver det kommunen redan gör inom området. 
Syftet med ett IOP-avtal är att kommunen tillsammans med civilsamhället kan möta 
en samhällsutmaning på ett mer effektivt sätt än om kommunen gör det ensamt. 
Sammantaget kan därför ett ingånget IOP-avtal medföra en besparing för 
kommunen även om besparingen inte uppstår i den verksamhet som tecknar 
avtalet. Varje beslut om att ingå IOP-avtal måste bedömas individuellt med 
avseende på ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Miljömässiga konsekvenser 

Ingen påverkan. 

Sociala konsekvenser 

Någon social konsekvensanalys har inte utförts men erfarenheter av 
samverkansrelationer mellan civilsamhällets organisationer och kommuner och 
landsting har sammanställts i en enkätundersökning av SKR. Denna visar att 
kommuner som har överenskommelse med civilsamhället har effekten blivit att 
mångfalden av samverkansformer mellan kommun civilsamhället ökat. Även de 
idéburna organisationernas röstbärarroll underlättas och stärker därmed 
organisationernas demokratiska funktion.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-26 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionens första och andra yrkande bifalls. 

Motionens tredje yrkande avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionens första och andra yrkande bifalls. 
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Motionens tredje yrkande avslås. 

Yrkanden 
Kenneth Hällbom (MP) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionens tredje 
yrkande. 

Linda Johansson (S) och  Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Kenneth Hällbom (MP) med 
flera och ett yrkande från Linda Johansson (S) med flera. Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att Kenneth Hällbom (MP) med fleras yrkande ställs mot 
yrkandet från Linda Johansson (S) med flera. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man 
beslutat i enlighet med Linda Johansson (S) med fleras yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de som 
vill att tredje yrkandet i motionen ska avslås röstar "Ja" och de som vill att den 
tredje punkten i motionen bifalls röstar "Nej". Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. 

  

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M), ordförande  X     

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice 
ordförande  

X     

Jesper Englundh (S), 2:e 
vice ordförande  

X     

Bitte Myrsell (M) X     

Jenny Gavelin (L) X     

Bo Reinholdsson (KD) X     

Kenneth Hällbom (MP)   X   

Matz Keijser (S) X     
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Solweig Sundblad (S) X     

Solweig Eklund (S) X     

Linda Johansson (S) X     

Anders Wikman (NE) X     

Anders Lindén (SD)   X   

Tommy Henricsson (SD)   X   

SUMMA 12 3 0 

  

Därmed har kommunstyrelsen bifallit Linda Johansson (S) med fleras yrkande om 
att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd 
Linda Johansson (S), för kännedom  
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Paragraf 87 Ärendenummer KS2021/243 

Åtgärder för att minska de negativa effekterna av 
Coronapandemin specifikt till företag som bedriver 
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri 

Beslut 
1. Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som betalar kontrollavgift för livsmedel för 
år 2021. Stödet riktar sig till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café 
eller bryggeri och motsvarar avgiften för livsmedelstillsyn. 

2. Ekonomiskt stöd betalas till föreningar och företag som söker eller har sökt 
tillfälligt serveringstillstånd som ska gälla under 2021. Stödet motsvarar avgiften för 
tillfälligt serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

De fortsatta restriktionerna kopplat till coronaviruset slår hårt mot företag inom 
besöksnäringen exempelvis restaurang och boende. Kundunderlaget minskar och 
är för vissa verksamheter obefintligt sedan en tid tillbaka. Samtidigt har företagen 
kostnader för kommunens avgifter för tillsyn. Det är staten som har ansvaret för 
näringslivsåtgärder, men kommunen kan genom riktade åtgärder stötta de delar 
som drabbats hårt av pandemin och därmed bidra till framtidshopp och tillit inför 
framtiden.  

Kommunen har sedan mars 2020 kommunicerat flera åtgärder som vidtagits för att 
minska pandemins effekter på det lokala näringslivet. Genomförda åtgärder 
kommuniceras via kommunens hemsida. Exempelvis har socialnämnden beslutat 
om att inte belasta företagen med avgifter för tillsyn kopplat till servering av alkohol 
eller försäljning av tobak första halvåret 2021. Tekniska nämnden har beslutat om 
att ta bort avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel under 
2021. De har också beslutat om förlängd säsong för uteserveringar.  

  

Ärendets beredning 

I beredning har näringslivsavdelningen och kansliet på 
kommunledningsförvaltningen deltagit, samt miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Livsmedelskontroll utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå 
för konsumenterna. Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för 
livsmedelskontrollen och denna avgift ska täcka de kostnader som 
kontrollmyndigheten har för kontrollen. Det är alltså inte möjligt för miljö- och 
byggnadsnämnden att sänka eller att avstå från att ta ut tillsynsavgifter. 
Livsmedelskontrollen är klassad som en samhällsviktig verksamhet av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs därför i samma 
omfattning som under normala omständigheter. 

Ett sätt att stödja företag som har tillsynsavgifter och är speciellt drabbade av 
pandemins effekter är att betala ut ett stöd som motsvarar beloppet för 
tillsynsavgiften. I beredningen av ärendet har förvaltningen tittat på Gävle och 
Helsingborgs kommun som infört detta stöd. Stödet kan betalas ut automatiskt 
utan ansökningsförfarande från företaget. Livsmedelagstiftningen delar in 
verksamheter i olika grupper enligt en riskmodell. Denna indelning har använts 
som grund för att bestämma vilka verksamheter som föreslås vara berättigade till 
stödet. Kommunledningsförvaltningen ha gjort en bedömning av vilka grupper som 
är mest drabbade av pandemins effekter och föreslår att dessa ersätts under 2021 
med ett stöd motsvarande tillsynsavgiften. De utvalda grupperna framgår av bilaga 
1.  

Ekonomiska konsekvenser 

Totalt är kommunens tillsynsavgifter för livsmedelskontroll knappt 1,5 Mkr. 
Tillsynsavgifterna för de utvalda verksamheterna är cirka 790 kkr. Förslaget är att 
stödet betalas ut under 2021 och blir då en obudgeterad engångskostnad som 
belastar kommunstyrelsen. 

Ett tillfälligt serveringstillstånd kostar 7500 kr. Under samma period, 1 juli-31 
december, 2019 fakturerade socialförvaltningen två (2) tillfälliga serveringstillstånd. 
Samma period 2020 fakturerades noll (0) tillfälliga serveringstillstånd. 

Socialförvaltningen bedömer att det maximalt kan komma in tio (10) ansökningar 
som beviljas för tillfälligt serveringstillstånd och som ska gälla under perioden 1 juli-
31 december 2021.  Förslaget är att stödet betalas ut under 2021 och blir då en 
obudgeterad engångskostnad som belastar kommunstyrelsen. 

Miljömässiga konsekvenser 

Ingen påverkan. 
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Sociala konsekvenser 

Inte utrett.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 

Bilaga 1, Sammanställning av verksamhetstyper och avgifter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som betalar kontrollavgift för livsmedel för 
år 2021. Stödet riktar sig till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café 
eller bryggeri och motsvarar avgiften för livsmedelstillsyn. 

2. Ekonomiskt stöd betalas till föreningar och företag som söker eller har sökt 
tillfälligt serveringstillstånd som ska gälla under perioden 1 juli till 31 december 
2021. Stödet motsvarar avgiften för tillfälligt serveringstillstånd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) och Ingvar Smedlund (M) yrkar på att lägga till att stödet ska 
omfatta hela 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande. 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen får ta ställning till beslutet som helhet 
med tilläggsyrkandet inkluderat. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man valt att bifalla 
förslaget till beslut med förslagen ändring. 
_______________________ 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen för åtgärd 
Svenskt näringsliv, Företagsföreningen i Enköping. för kännedom  
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Paragraf 88 Ärendenummer KS2021/265 

Komplettering fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att komplettera sina respektive beslut om 
Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal så att kommunstyrelsens fullmakt får 
användas även när SKRs avtalsmall används. 

Beskrivning av ärendet 
Personuppgiftsbiträdesavtal är en särskild sorts avtal som regleras av 
dataskyddsförordningen (f d personuppgiftslagen). Ett sådant avtal måste enligt 
dataskyddsförordningen finnas, när en uppdragstagare hanterar personuppgifter 
för någon annans räkning (personuppgiftsansvarig).  

Personuppgiftsansvarig i kommunen är varje nämnd var för sig. Nämnderna kan 
ha uppdragstagare antingen ensamt eller gemensamt med flera nämnder. Det kan 
vara en upphandlad leverantör eller en app eller liknande. När uppdragstagaren 
hanterar personuppgifter är den ett personuppgiftsbiträde och då krävs 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

När det finns flera personuppgiftsansvariga nämnder gentemot samma biträde 
krävs att alla ansvariga ingår i avtalet. Ofta är det då fråga om en 
kommunövergripande tjänst eller ett system som köpts in centralt, det vill säga 
upphandlats via kommunstyrelsen. 

I Enköpings kommun får kommunstyrelsen skriva på personuppgiftsbiträdesavtal 
för andra nämnders räkning om kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 
tillsammans med en eller flera andra nämnder. Nämnderna har fattat beslut om att 
ställa ut en fullmakt till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får använda den när 
kommunens avtalsmall används. Om något annat avtal används måste 
kommunstyrelsen samråda med de andra nämnderna och få särskilt godkännande 
att skriva på med fullmakt. 

Vem som har behörighet att skriva på avtal bör framgå av nämndens reglemente 
och/eller delegationsordning. Det kan också finnas en särskild firma-teckningslista. 
För det mesta är det den som har fattat det bakomliggande beslutet som får skriva 
på. Det kan vara i anslutning till en tilldelning i en upphandling eller en projektstart. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Vid upphandlingar som berör flera nämnder, där Kommunstyrelsen genom fullmakt 
kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal, har det inträffat att leverantörer tackat nej 
till att teckna avtal med Enköpings kommun. Anledningen till detta är att Enköpings 
kommun i första ledet inte accepterar leverantörens/uppdragstagarens förslag på 
avtal och föreslår istället Enköpings kommuns eget avtal. Företaget accepterar då 
inte Enköpings kommuns avtal utan föreslår att vi enas om SKRs avtal. Utifrån 
nuvarande fullmakt har Kommunstyrelsen inte rätt att fatta ett beslut som inte 
använder kommunens eget avtal. Alternativt kan Enköpings kommun bilägga 
Enköpings kommuns eget avtal i upphandlingsunderlaget, leverantören återkopplar 
då under upphandlingsprocessens att de inte godkänner Enköpings kommuns eget 
avtal och istället föreslår SKRs avtal.  

Leverantörer har till exempel återkopplat att de inte godtar Enköpings kommuns 
formuleringar om att underbiträden ska godkännas i förväg, samt att Enköpings 
kommun skarpare formulering om ansvar. SKRs avtal identifierar att underbiträden 
ska följa samma regler som biträdet, och vi kan säga upp avtalet om detta inte 
följs, vi får också information om nya biträden. Dock godkänner vi inte 
underbiträden innan. Gällande ansvarsdelen så är den inte lika skarpt formulerade 
men följer det som SKR rekommenderar är rimligt. 

SKR publicerade en ny version av SKRs avtal den 2 januari 2020. Syftet är att det 
avtalet ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att 
använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande 
part. 

Genom att tillämpa SKRs avtalsmall ökar således kommunens möjligheter till att få 
attraktiva leverantörer. Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta sker utan 
att någon påtaglig större risk läggs på kommunen.  

Utifrån detta rekommenderar kommunledningsförvaltningen att förvaltningarnas 
fullmakter kompletteras så att kommunstyrelsen även tillåts använda SKRs 
avtalsmall. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att komplettera sina respektive beslut om 
Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal så att kommunstyrelsens fullmakt får 
användas även när SKRs avtalsmall används. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att komplettera sina respektive beslut om 
Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal så att kommunstyrelsens fullmakt får 
användas även när SKRs avtalsmall används. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga förvaltningar  
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Paragraf 89 Ärendenummer KS2021/8 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
kris- och katastrofberedskap kopplat till el- och 
vattenförsörjning 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram 
en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna 
kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till 
samhällsviktiga verksamheter. 

4. Punkt 2 och 3 återrapporteras under år 2021. 

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen fastställer svaret på revisionsrapporten och översänder det till 
revisorerna.  

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens kris- 
och katastrofberedskap kopplat till el- och vattenförsörjning. Granskningen syftar till 
att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig beredskap för att kunna hantera 
allvarliga händelser och kriser inom el- och vattenförsörjningen. Resultatet av 
granskningen redovisas i Revisionsrapport - Granskning av kommunens kris- och 
katastrofberedskap kopplat till el- och vattenförsörjning och medföljande missiv 
med ärendenummer KS2021/8. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen tackar för en väl genomförd revision med relevanta 
resultat och förslag på åtgärder.  

I svaret till revisorerna redogörs för ett antal åtgärder som 
Kommunledningsförvaltningen ser att Enköpings kommun behöver göra för att nå 
en ändamålsenlig beredskap utifrån revisionens frågeställningar.  
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att stora delar av det arbetet idag redan är 
igångsatt eller på väg att startas. Utifrån rekommendationspunkterna 2 och 3 ser 
Kommunledningsförvaltningen ett behov av att komplettera nuvarande inriktning 
med ett uppdrag om att ta fram en ambitionsnivå för dricksvattenförsörjningen som 
beaktar såväl VA-anslutna kunder som det bredare geografiska områdesansvaret. 
Utifrån rekommendationspunkt 4 ser Kommunledningsförvaltningen ett behov av 
att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att framtagandet av en ambitionsnivå för 
dricksvattenförsörjningen kan komma att påverka ett antal verksamheter, i deras 
roll som konsument. Utöver detta bedöms att arbetet ryms inom ramen för 
krisberedskapens respektive VA-avdelningens budgetar. Arbetet med att ta fram 
en ambitionsnivå för elförsörjning till samhällsviktig verksamhet hanteras ryms 
inom ramen för krisberedskapens budget men kan även den komma att påverka 
verksamheter i deras roll som konsument och potentiell mottagare av el.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta 

fram en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-
anslutna kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för 
elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer svaret på revisionsrapporten och översänder det till 
revisorerna.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram 
en ambitionsnivå för en nödvattenförsörjning som beaktar såväl VA-anslutna 
kunder som det bredare geografiska områdesansvaret.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ambitionsnivå för elförsörjning till 
samhällsviktiga verksamheter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer svaret på revisionsrapporten och översänder det till 
revisorerna.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på tillägg till beslutet, där dels punkt 2 och 3 
återredovisas under år 2021 och Dels att det enbart ska vara kommunstyrelsen 
som får uppdraget att ta fram ambitionsnivån under punkten 2. 

Ulrika Ornbrant (C) yrkar på förvaltningens förslag till beslut med tillägg att punkt 2 
och 3 återredovisas under år 2021.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om tillägg till arbetsutskottets 
förslag till beslut från Anders Wikman (NE) och Ulrika Ornbrant (C) och ett yrkande 
om ändring av punkten 2 från Anders Wikman (NE). Ordföranden föreslår en 
beslutsgång som innebär att varje beslutspunkt beslutas för sig och att vid 
beslutspunkten 2 ställa arbetsutskottets förslag till beslut mot Anders Wikmans 
(NE) ändringsyrkande. Till sist får styrelsen ta ställning till tilläggsyrkandet från 
Anders Wikman (NE) och Ulrika Ornbrant (C). Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut gällande punkt 1, 2 och 3 
och att tilläggsyrkandet gällande att punkt 2 och 3 återrapporteras under år 2021 
bifallits. 

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  
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Paragraf 90 Ärendenummer KS2020/515 

Rapport om utvärdering av kommunens hantering av 
coronapandemin 

Beslut 
1. Utvärderingsrapporten läggs till handlingarna 

2. Kommunstyrelsen uppdrar Kommundirektören att fortsatt arbeta med 
åtgärdsförslagen så att dessa inkorporeras i kommunens långsiktiga 
beredskapsplanering. 

3. Arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i september 2020 Kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att tillsätta en utvärdering av Enköpings kommuns samlade agerande i samband 
med Coronapandemin. Utvärderingen upphandlades av Combitech och rapporten 
har nu sammanställts.  

Utvärderingen lyfter på ett förtjänstfullt sätt kommunens förutsättningar 
(organisation, planer och styrande dokument) för att sedan jämföra detta med 
utfallet (hanteringen av pandemin). Som underlag har sammantaget 32 
representanter för Enköpings kommun och de kommunala bolagen intervjuats. 
Intervjuerna genomfördes i oktober månad och genomfördes således under en, ur 
pandemihänsyn, lugnare period – med fokus på hanteringen under våren 2020. 
Utöver det kommunövergripande perspektivet gör utvärderingen också en 
djupdykning i vård- och omsorgsförvaltningen arbete. 

Sammanfattningsvis bedöms att ”kommunen har i stort kunnat upprätthålla sina 
kärnuppdrag, trots att konsekvenserna av den pågående pandemin framför allt 
påverkat vård- och omsorgen i mycket hög grad.” De anställdas ”kompetens, vilja 
och kämpaglöd till problemlösning” anges som avgörande framgångsfaktorer och 
kommunens hantering summeras till att ”i många avseenden fungerat bra”.  

Naturligtvis finns identifierade tillkortakommanden och utvecklingsförslag. Dessa 
tillkortakommanden och förslag på utveckling förtar inte den övergripande 
bedömningen. Däremot utgör det ett utmärkt underlag för att förbättra förmågan att 
hantera stora samhällsstörningar.  
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Utvärderingen kommer fram till ett antal slutsatser på kort och lång sikt. Exempel 
på åtgärder sträcker sig från vilka som inkluderas i inriktnings- och 
samordningsfunktionens möten; behov av utbildning och övning; kännedom om 
kommunens planer för krishantering; samverkan med externa aktörer; och 
informationsmängden på kommunens intranät. I utvärderingen finns även en del 
som fokuserar på vård- och omsorgsförvaltningens lednings stabsarbete.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Utvärderingsrapporten läggs till handlingarna 
2. Kommunstyrelsen uppdrar Kommundirektören att fortsatt arbeta med 

åtgärdsförslagen så att dessa inkorporeras i kommunens långsiktiga 
beredskapsplanering. 

3. Arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Utvärderingsrapporten läggs till handlingarna 

2. Kommunstyrelsen uppdrar Kommundirektören att fortsatt arbeta med 
åtgärdsförslagen så att dessa inkorporeras i kommunens långsiktiga 
beredskapsplanering. 

3. Arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021 

__________ 
 
Kopia till: 
Klicka här för att ange text.  
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Paragraf 91 Ärendenummer KS2021/276 

Kommunens firmatecknare 

Beslut 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 maj 2021 av Peter Book (M), 
Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur av 
kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, kansli- och 
utredningschef Per Ekegren (till och med den 23 maj 2021), ekonomichef Hans 
Nyström eller HR-chef Håkan Sandberg. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2020 paragraf 143 upphävs från och 
med 1 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att  Peter Book (M) tillträder som nytt kommunalråd istället för 
Ingvar Smedlund (M) och kansli- och utredningschef Per Ekegren avslutar sin 
anställning behöver rätten att teckna kommunens firma ses över. Kommunens 
firma tecknas alltid med ett kommunalråd och en tjänsteman i förening. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 maj 2021 av Peter Book (M), 
Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur av 
kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, kansli- och 
utredningschef Per Ekegren (till och med den 23 maj 2021), ekonomichef Hans 
Nyström eller HR-chef Håkan Sandberg. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2020 paragraf 143 upphävs från och 
med 1 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 maj 2021 av Peter Book (M), 
Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur av 
kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, kansli- och 
utredningschef Per Ekegren (till och med den 23 maj 2021), ekonomichef Hans 
Nyström eller HR-chef Håkan Sandberg. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2020 paragraf 143 upphävs från och 
med 1 maj 2021. 

__________  
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Paragraf 92 Ärendenummer KS2021/288 

Information- Viable cities 2.0- Enköping söker fortsatt 
medel för klimatarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har sedan 2018 erhållit utlysningsmedel från 
Energimyndigheten för att driva ett projekt inom innovationsprogrammet Viable 
Cities (Klimatneutrala städer 2030). Energimyndigheten är huvudansvarig 
myndighet. 

Klimatkontrakt 
En grund från arbetet är det Klimatkontrakt som Kommunstyrelsens ordförande 
skrev under 11/12 2021. Där framgår vilka åtaganden som Enköping som kommun 
ska ta sig an i sitt engagemang i utlysningen. Klimatkontraktet ska revideras 
årligen. 

Viktiga delar i kontraktet som gäller nu är att arbeta med: 

‒        Strategi, organisation och ledning för klimatarbetet 

‒        Samverkan med näringsliv, akademi och medborgare/civilsamhället 

‒        Framtagande av en klimatinvesteringsplan/finansiering 

‒        Arbeta med förutsättningar för digitalt stöd för genomförande av olika 
delmoment 

‒        Utveckling av regionalt innovationscentrum för klimatneutrala kommuner 

Fas 1 och dess framsteg 

Fas 1 i Viable City pågår nu och ska slutredovisas i augusti. De framsteg i arbetet 
med att skapa en klimatneutralt Enköping vi ser hittills handlar framförallt om 
framsteg inom strategi, organisation och ledning. Idag har arbetet med Viable City 
en helt annan tyngd i organisationen och en ny roll har identifieras som nödvändig 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (programansvarig). Engagemanget i Viable 
City har också möjliggjort en utveckling av nya arbetssätt och verktyg inom 
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samhällsbyggnadsprocessen, framförallt kopplat till exploateringsområdet Myran 
som varit (och fortsatt är) en testbädd. 

  

Flera förflyttningar har även skett när det gäller samverkan. En spännande del är 
ett inflytandearbete som påbörjats med Westerlundska gymnasiet, att utbilda och 
engagera den yngre generationen är ett viktigt spår att bygga vidare på. Projektets 
första fas kan även kvitteras med att det nätverk som byggts upp med olika 
intressenter är betydligt bredare och livfullt i diskussionerna om partnerskap inför 
den fas vi nu ansöker om. 

Fas två 

Fas två (som ansökan gäller) startar den 1 oktober 2021 och pågår i tre år. 

Ansökan som skickas in till Energimyndigheten den 28 april 2021 har en stomme 
av fem arbetspaket, som utgår från strukturen från den första fasen. Under varje 
arbetspaket finns delprojekt som tillsammans kommer utgöra en projektportfölj. 

Innehållet i ansökan kommer skapa förutsättningar för tydliga förflyttningar inom 
arbetet med klimatneutralitet såväl internt vad gäller styrning, organisation, 
arbetssätt, kompeten och verktyg, men det kommer även involvera 
intresseföreningar, medborgare och företagare i Enköping på ett attraktivt sätt för 
att skapa förändring på riktigt. Förutom detta kommer arbetet möjliggöra ett 
tydligare regionalt samarbete och för Enköping att utgöra en plattform för andra 
mindre kommuner att ta del av de lärdomar Enköping dragits av att hittills vara 
ensam som liten kommun av en av nio kommer i hela Europa. Detta bidrar även till 
en utveckling av Enköpings varumärke. 

Planering och förberedelse  

Vid sidan av ansökan kommer ett direktiv tas fram för hur Enköping ska organisera 
och växla upp det kommande projektet. En översiktlig planering och förberedelse 
för en uppstart är viktig för att möjliggöra ett effektivt och samordnat projekt framåt 
där det blir tydligt för alla partners och andra engagerade förstår sin roll i det 
fortsatta sammanhanget. 

  

Den totala budgeten för projektets fas två uppgår till cirka 9 mnkr där hälften utgör 
kommunens medfinansiering (nedlagd arbetstid). Den andra hälften riktas till olika 



 Protokoll  49 (62) 

Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

typer av partners som kommer fungera som ett kompetensstöd och en utvidgning 
av våra egna resurser. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med ansökan inför fas två. 

Bedömningen är att kommunens engagemang i Viable Cities är av central 
betydelse och att det är en förutsättning för att Enköping i klimatfrågorna kommer 
ligga i framkant och nå innovativa lösningar med en hastighet som är avgörande 
för att möta framtidens utmaningar. 

Men det kommer även finnas andra vinster som kan växlas upp inom andra viktiga 
områden för kommunen, t ex kommer de andra hållbarhetsperspektiven (även 
ekonomiskt och socialt) gynnas av arbetet. Men det kan även handla om en 
bredare spridning av olika verktyg, till exempel som handlar om 
beteendeförändring, visualisering av energianvändning och kunskapsutveckling 
som kommer utvecklas i det kommande arbetet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 93  

Rapportering över ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden kvartal 1 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår. 

__________  
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Paragraf 94 Ärendenummer KS2020/458 

Rapportering över ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden kvartal 4 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service. 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Till IVO och kommunernas revisorer (på begäran) lämnas underlag på individnivå. 
Till vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige lämnas uppgifter på 
aggregerad nivå. Denna redovisning avser aggregerad nivå.  

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2020 och som inte 
verkställts senast 31 december 2020. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag.  

  

  

Beslut enligt Socialtjänstlagen (bilaga 1) 
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Redovisningen avser 24 beslut. 16 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 4 
av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer 
har nu fått minst ett erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut 
där det är ett avbrott i verksamhet, dessa avser sysselsättningsverksamhet och 
kontaktperson enligt SoL.  

I redovisningen är det 5 beslut som avser växelvård, endast 2 av dessa personer 
har inte fått ett erbjudande inom tidsramen.   

  

Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2) 

Redovisningen avser 35 beslut. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

5 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  

2 personer väntar på att få en stödfamilj. 

7 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet. 

2 personer väntar på avlösarservice. 

2 personer väntar på bostad med särskild service, båda har fått flera erbjudanden 
men tackat nej. 

  

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 95  

Övriga frågor 

Beslut 
Inga övriga frågor har anmälts. 

__________  
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Paragraf 96 Ärendenummer KS2021/44 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 22 
april 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 mars 2021. 

Beslut om teckningsrätt 

-          Delegationsbeslut – Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt 
penningöverföring, KS2021/291 

Beslut om lån 

-          Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder – 
omsättning lån, KS2021/304 

Beslut om remisser 

-          Remiss - Projekt rörande implementering av förändrade beredskapszoner, 
KS2021/201 

-          Beslut att avstå att svara på remiss av betänkande SOU 2021:10, 
Radiologiska skador - skadestånd, säkerheter, skadereglering från utredningen om 
skadereglering vid en radiologisk olycka, KS2021/221 
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-          Beslut att avstå att svara på remiss - Försäkringskassans och 
Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken, 
KS2021/131 

Beslut om inriktning 

-          Komplettering av inriktningsbeslut med anledning av pandemilagen, 
KS2021/248 

Beslut om upphandling 

-          Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation, KS2020/230 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 22 
april 2021 anmäls och läggs till handlingarna 

__________  
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Paragraf 97  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av anmälningsärenden daterad den 22 
april 2021 anmäls och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
- Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - 
Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi, KS2021/262 

- Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 24 mars 2021- 
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och torghandel 2021, KS2021/231 

- Protokoll från direktionsmöte VafabMiljö Kommunalförbund 9 mars 2021, 
KS2021/285 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 98 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

-Ulrika Ornbrants (C) avsägelse av uppdraget som ordförande i kommunala 
pensionärsrådet 

- Ingvar Smedlunds (M) avsägelse av uppdragen som: ordförande i kommunala 
natur- och friluftsrådet, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott och ersättare i kommunstyrelsens PLEX-
utskott. 

- Jan Fredrikssons (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i Leader Mälardalen. 

2. Till nedanstående uppdrag väljs:          

Kommunala natur- och friluftsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Ulrika Ornbrant (C) 
                                  efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                                  efter Ulrika Ornbrant (C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                                  efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunstyrelsens personalutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                                  efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunstyrelsens PLEX-utskott, till och med 31 oktober 2022 

Ersättare                  Peter Book (M) 
                                 efter Ingvar Smedlund (M) 
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Leader Mälardalen     

Ledamot                 Rebecka Lindström (C) 
                               efter Jan Fredriksson (C) 

   

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Ornbrant (C) har den 20 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ordförande i kommunala pensionärsrådet 

Ingvar Smedlund (M) har den 6 april 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som: ordförande i kommunala natur- och friluftsrådet, ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 
och ersättare i kommunstyrelsens PLEX-utskott. 

Jan Fredriksson (C) har den 26 mars 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Leader Mälardalen. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
1. Följande avsägelser godkänns:  

-Ulrika Ornbrants (C) avsägelse av uppdraget som ordförande i kommunala 
pensionärsrådet 

- Ingvar Smedlunds (M) avsägelse av uppdragen som: ordförande i kommunala 
natur- och friluftsrådet, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott och ersättare i kommunstyrelsens PLEX-
utskott. 

- Jan Fredrikssons (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i Leader Mälardalen. 

 2. Till nedanstående uppdrag väljs:          

Kommunala natur- och friluftsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Ulrika Ornbrant (C) 
                               efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunala pensionärsrådet, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                               efter Ulrika Ornbrant (C) 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                               efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunstyrelsens personalutskott, till och med 31 oktober 2022 

Ordförande               Peter Book (M) 
                               efter Ingvar Smedlund (M) 

Kommunstyrelsens PLEX-utskott, till och med 31 oktober 2022 

Ersättare                  Peter Book (M) 
                               efter Ingvar Smedlund (M) 

Leader Mälardalen     

Ledamot                   Rebecka Lindström (C) 
                               efter Jan Fredriksson (C) 

__________ 
 
Kopia till: 
  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd    
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 99 Ärendenummer KS2020/52 

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ingvar Smedlund (M) informerar om samarbetet med ledningsregementet, 
försvarshögskolan och Mälardalens högskola.  

Ulrika Ornbrant (C) informerar om direktionsmöte i Vafab. 

  

  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 100  

Information om Coronaläget 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Wennerström informerar om coronaläget i kommunen. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 101  

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Ulrika K Jansson informerar om diverse aktuella frågor. 

__________ 
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