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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kungsängslilja, tisdagen den 21 april 2020, klockan 09.00-16.00, med
ajournering för lunch 12:30-13.30.

Beslutande

Ingvar Smedlund, Ordförande (M)
Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C)
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S)
Elisabeth Norman (C)
Jenny Gavelin (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Matz Keijser (S), till och med paragraf 82
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Sverre Ahlbom (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare
Tuija Rönnback (NE), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 83

Justeringens plats och tid

Måndagen den 27 april, Linbanegatan 12

Avser paragrafer

76 - 98

Sekreterare
Malin Kvist
Ordförande
Ingvar Smedlund
Justerande
Jesper Englundh
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på enkoping.se/anslagstavla.
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Ej tjänstgörande ersättare

Peter Book (M)
Magnus Hellmark (C)
Ingvar Magnusson (NE)
Tuija Rönnback (NE), till och med paragraf 82

Övriga deltagare

Lena Fransson, tf stabschef
Marcus Wennerström, beredskapsstrateg, paragraf 79
Magnus Nideborn, digitaliseringschef, paragraf 79
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 79 och 95
Ingela Höij, controller, paragraf 80
Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, paragraf 80 och 81
Katarina Härner, fastighetschef, via Skype, paragraf 79
Laila Eklund, inköpschef, via Skype, paragraf 82
Daniel Nilsson, controller, paragraf 83
Patrik Holm, plan- och exploateringschef, via Skype, paragraf 89-90
Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 80-81 och 83-88
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Paragraf 76

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 77

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
- Ärende 6 stryks från dagordningen
- Ärende 3, 16 och 17 har utgått från dagordningen eftersom arbetsutskottet valt att
inte bereda ärendena.
__________
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Paragraf 78

Ärendenummer KS2020/286

Stängda sammanträden för kommunstyrelsen
Beslut
1. Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas stängda med undantag för
representanter från massmedia
2. Beslutet om stängda sammanträden ska gälla till och med den sista juni 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av
skrivelsen framgår att det med anledning av Corona-krisen görs ett antal åtgärder
för att begränsa närvaron på sammanträden, inklusive de politiska
sammanträdena, för att på så sätt minska smittorisken. En av flera möjliga åtgärder
för att säkerställa en minimal närvaro på kommunstyrelsens sammanträden är att
stänga sammanträdena för allmänheten.
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden är stängda. Nämnden
får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar
i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.
I reglementet för kommunstyrelsen (KS2019/724, beslutad 9 december 2019,
paragraf 151) framgår att kommunstyrelsen får besluta om offentliga
sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också den 26 april 2011 paragraf 47
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i ärenden
som inte rör sekretess eller myndighetsutövning mot enskild.
Enligt kommunstyrelsens reglemente får kommunfullmäktiges ordförande dock
närvara vid styrelsens sammanträden även när sammanträden hålls inom stängda
dörrar.
Även om kommunstyrelsen beslutar att sammanträden tills vidare ska vara
stängda får nämnden tillåta att även annan utomstående är närvarande vid ett
sammanträde, under förutsättning att alla ledamöter och tjänstgörande ersättare är
ense om det. Med ”annan utomstående” avses alla som inte faller inom
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kategorierna ledamot eller ersättare i fullmäktige, annan nämnd eller beredning,
revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig som är närvarar för att
lämna sakupplysningar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Att stänga kommunstyrelsens sammanträden bedöms vara en rimlig åtgärd under
rådande omständigheter för att säkerställa en begränsad närvaro och därmed
minimera smittorisken. Detta bedöms också vara av särskild vikt i
kommunstyrelsen på grund av den nyckelroll kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens ledamöter har i kommunens ledningsförmåga.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträden ska tills vidare vara stängda för allmänheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att mötet ska hållas stängt med undantag för
representanter från massmedia och att beslutet som stängda sammanträden ska
gälla till och med den sista juni. Anders Lindén (SD) och Sverre Ahlbom (S) yrkar
bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.
__________
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Paragraf 79

Information från förvaltningen
Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. En reviderad tidplan för rivningen av kommunhuset ska redovisas på
kommunstyrelsen i maj. I tidplanen ska det finnas ett resonemang om de faktorer
som påverkar tidsplanen.

Beskrivning av ärendet
- Beredskapsstrateg Marcus Wennerström ger en lägesbild över
kommunens hantering av Covid-19-pandemin
- Digitaliseringschef Magnus Nideborn informerar om digitaliseringspengarnas
användning.
- Fastighetschef Katarina Härner, kansli- och utredningschef Per Ekegren och
digitaliseringschef Magnus Nideborn informerar om utrymningen av kommunhuset
- Tf stabschef Lena Fransson informerar om det interna utvecklingsarbetet på
förvaltningen.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på att förvaltningen ska ta fram en reviderad tidplan för
rivningen av kommunhuset för redovisning på kommunstyrelsen i maj. I tidplanen
ska det finnas ett resonemang om de faktorer som påverkar tidsplanen.
__________
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Paragraf 80

Ärendenummer KS2020/269

Startbeslut för investering i nytt gymnasium
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för
maximalt 550 miljoner kronor.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya
gymnasiet

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av
skrivelsen framgår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-26
beslutade att beställa ett nytt gymnasium av tekniska nämnden (UAN2020/393).
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände samtidigt tillhörande
inventarieinvestering i projektet med 20 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutade 2020-03-02 (TF2019/571) om att starta projektering
och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping under förutsättning att
kommunfullmäktige ger startbeslut och att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad driftskostnadsbudget.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige ge ett
startbeslut för investeringar som överstiger 100 miljoner kronor. Ekonomiska
konsekvenser av investering i nytt gymnasium är följande:
Utgifter
Totala utgifter för investeringen beräknas till 575 miljoner kronor varav 550 miljoner
kronor för byggnation av gymnasiet, 20 miljoner kronor för inventarier och 5
miljoner kronor för infrastrukturåtgärder.
Driftkostnader
Totala driftkostnader av ovanstående investeringsutgifter beräknas till cirka 34,6
miljoner kronor. Den preliminära hyreskostnaden utgör cirka 32 miljoner kronor,
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driftkostnad för inventarier 2,3 miljoner kronor och för infrastrukturåtgärder cirka 0,3
miljoner kronor.
Nettoökning hyreskostnad
För att få fram hyreskostnadens ökning jämfört med idag behöver den preliminära
hyreskostnaden med 32 miljoner kronor minskas med dagens hyreskostnad.
Ökningen behöver också justeras med konsekvensen av att fordonsutbildningen
flyttar till nya lokaler. Efter 5 år sjunker hyran för fordonsutbildningen med 1,2
miljoner kronor då hyresgästanpassningen är avbetalad.
Nettoökningen beräknas därmed till cirka 20,5 miljoner kronor.
Preliminär hyreskostnad

32,0 miljoner kronor

Dagens hyra

-16,1 miljoner kronor

Ny lokal fordonsutbildning
inkl utrustning
Nettoökning

4,6 miljoner kronor

20,5 miljoner kronor

Ökade driftkostnader justeras i nämndernas ramar när investeringarna tas i bruk.
Engångskostnader
Engångskostnader i form av utrangeringar och rivningskostnader kommer uppstå
för de gamla byggnaderna. Om tänkt tidplan följs beräknas kostnader uppstå med
totalt cirka 10,5 miljoner kronor år 2021 och 21 miljoner kronor år 2024.
2021 2022 2023 2024
Bokförda
värden/utrangeringar
Rivningskostnad
Summa

7,7
2,8
10,5

0

0

11,3
9,6
20,9

Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 20202023 och finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens förslag till
prioriterade investeringar. Det nya gymnasiet beräknas vara klart för att tas i bruk
till höstterminen 2024.
Enhetschef Rickard Westlöf, controller Ingela Höij och ekonomichef Paula Hautala
redogör för ärendet.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för
maximalt 550 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) för
maximalt 550 miljoner kronor.

Yrkanden
Mats Flodin (M) yrkar att kommunstyrelsens ska föreslå fullmäktige att tekniska
nämnden får i uppdrag att besluta om entreprenadform för det nya gymnasiet.
__________
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Paragraf 81

Ärendenummer KS2019/898

Nästa steg i processen för nytt kommunhus
Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. Därmed är uppdrag 4 och 5 som
kommunstyrelsen gav den 11 februari 2020 paragraf 34 genomförda.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden
begära in förslag på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara
parametrar på egen fastighet eller den gamla kommunhustomten. (Munksundet
24:26).
3. Uppdrag 2 och 3 i kommunstyrelsens beslut 11 februari 2020 paragraf 34
avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 2 april 2020 inkommit med en återrapport
i ärendet Nästa steg i processen för nytt kommunhus.
Kommunstyrelsen gav den 11 februari 2020 (paragraf 34) nedanstående fem
uppdrag till kommunledningsförvaltningen.
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden
begära in förslag på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara
parametrar som i punkt 2 nedan, på egen fastighet eller den gamla
kommunhustomten. (Munksundet 24:26)
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa en hyresindikation om
kommunen bygger i egen regi på den gamla kommunhustomten. (Munksundet
24:26)
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera Nyborg som
kommunhus och vilka konsekvenser det får för berörda verksamheter.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera en sammanställning
av nuvarande hyresavtal (avtalslängd, hyra, yta/person) för de förvaltningar som
kan bli aktuella att lokaliseras i ett nytt kommunhus. Vidare ska en plan
presenteras för hur avtalen kan komma att behöva förlängas beroende på beslut
om ett nytt kommunhus, liksom hyresindikationer vid en permanent
avtalsförlängning efter att eventuella verksamhetsanpassningar är betalda.
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5. En tidplan och fördjupat jämförbart upplägg för punkt 1, 2, 3 och 4 ska redovisas
på kommunstyrelsen i april.
Lokalstrateg Charlotte Bergdahl redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar följande:
1. Kommunstyrelsen tackar för återrapporten. Därmed är uppdrag 4 och 5 som
kommunstyrelsen gav den 11 februari 2020 paragraf 34 genomförda.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden
begära in förslag på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara
parametrar på egen fastighet eller den gamla kommunhustomten. (Munksundet
24:26).
3. Uppdrag 2 och 3 i kommunstyrelsens beslut 11 februari 2020 paragraf 34
avslutas.

Anders Wikman (NE) och Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Ingvar Smedlunds (M)
yrkande.
__________
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Paragraf 82

Ärendenummer KS2019/150

Återrapport om åtgärder efter Revisionsrapport Granskning av upphandlings- och
inköpsverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för återrapporten.

Beskrivning av ärendet
Den 27 augusti 2019 paragraf 138 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag
från kommunstyrelsen att återrapportera arbetet med åtgärderna i revisionsrapport
"Granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten" till kommunstyrelsen
under första kvartalet 2020.
Inköpschef Laila Eklund rapporterar om arbetet med åtgärderna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

14 (49)

Protokoll

15 (49)

Sammanträdesdatum
2020-04-21
Kommunstyrelsen

Paragraf 83

Ärendenummer KS2020/284

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen 2020
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse.
Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen sammanställt en
ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per den sista mars 2020.
Utfallet uppgår till 49 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 23,7
procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 25
procent (3 av 12 månader).
Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 1,4 miljoner kronor lägre än
budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från kommunledningsförvaltningen,
sociala investeringar och överförmyndarverksamheten. Den lägre prognosen för
kommunledningsförvaltningen beror i huvudsak på lägre kostnader för satsningen
inom digitalisering då flertalet projekt inte har startat och att Corona-smittan kan
komma att försena ytterligare. Övriga verksamheter visar en prognos för helåret
som är i enlighet med budget.
Bokslut
2019

Budget
2020

Utfall
202003

Prognos
2020

Avvikels
e
prognos
-budget

Kommunstyrelse
politisk verksamhet

-6,5

-6,2

-1,4

-6,2

0,0

Kommunledningsförv
altning

-78,9

-154,4

-36,6

-152,8

1,6

Sociala investeringar

-2,1

0,0

-0,2

-0,4

-0,4

Räddningstjänst
medlemsbidrag

-40,9

-41,7

-10,4

-41,7

0,0

Överförmyndarverksa
mhet i gemensam
nämnd

-4,9

-4,5

-0,4

-4,3

0,2

Summa

-133,3

-206,8

-49,0

-205,4

1,4

Verksamhet
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Utfallet för investeringar uppgår till 0 kronor, dvs inga kostnader har registrerats på
projekten. Prognosen för helåret bedöms till 12,1 miljoner kronor vilket avviker mot
budgeten med 10,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av att posten för
oförutsedda händelser motsvarande 10 miljoner kronor är oförbrukad och det finns
i dagsläget inga beslut att den ska nyttjas.
Controller Eva-Lena Lundholm redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
__________
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Paragraf 84

Ärendenummer KS2020/283

Ekonomisk rapport för Enköpings kommun 2020
Beslut
1. Den ekonomiska månadsrapporten för januari-mars 2020 med prognos för 2020
för Enköpings kommun fastställs.
2. Nämndernas rapportering för perioden januari-april ska innehålla åtgärder för att
uppnå en budget i balans.
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa utfallet av nämndernas
föreslagna effektiviseringsåtgärder för år 2019, samt ge en lägesrapport och
prognos för utfallet av nämndernas beskrivna besparingar år 2020-2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse den 20 april 2020.
Av skrivelsen framgår att årets första prognos är upprättad i ett läge när det råder
stor osäkerhet över vilken påverkan den pågående covid-19 pandemin kommer att
få på kommunens verksamheter och resultat för året. Den lämnade prognosen är
därför ytterst osäker.
Prognosen för 2020 års resultat är ett överskott på 22,1 miljoner kronor.
Budgeterat resultat är 26,8 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med
4,7 miljoner kronor. Om jämförelsestörande poster som lokalkostnader utanför
ordinarie fastighetsverksamhet och intäkter från gatukostnads-ersättningar och
exploateringsverksamhet exkluderas är prognosen 28,1 miljoner kronor.
Nämnderna prognostiseras göra ett totalt underskott med 61,5 miljoner kronor.
Underskottet beräknas för vård- och omsorgsnämnden uppgå till 21,8 miljoner
kronor och för tekniska nämnden beräknas det till 16,4. Underskottet för
socialnämnden beräknas till 12,3 miljoner kronor, och för utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden beräknas det till 12,1 miljoner kronor.
Nämndernas underskott kompenseras till stor del av att beslut om extra stöd från
staten på grund av covid-19, har ökat de generella bidragen med 53,2 miljoner
kronor. Exploateringsbidrag och intäkter från exploateringsverksamheten på cirka
11 miljoner kronor förbättrar också prognosen.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Verksamheterna påverkas av den pågående covid-19 pandemin vilket ger
osäkerheter i prognoserna och svårigheter att arbeta med planerade
effektiviseringsåtgärder, särskilt inom vård- och omsorgsverksamheten. Men inom
den ordinarie verksamheten behöver arbetet med att minska kostnadsutvecklingen
fortsätta. Nästa prognostillfälle är efter april månads utgång och i den
rapporteringen förslår kommunledningsförvaltningen att det ska framgå vilka
åtgärder som nämnden planerar för att hålla ordinarie verksamhet inom beslutad
budgetram.
I kommande prognoser kommer effekten av covid-19 att bättre kunna beräknas
och ge säkrare prognoser. Regeringen har utfärdat en förordning enligt vilken
kommunen kan söka ersättning för kostnader på grund av pandemin, som
exempelvis kostnader för personal, provtagning, smittskyddsåtgärder enligt
smittskyddslagen och skyddsutrustning.
Kommunledningsförvaltningen kommer att följa vilka konsekvenser som covid-19
får för kommunens verksamheter och också vilken kompensation i form av
generella statsbidrag eller ersättningar för extra kostnader som kan komma.
Information lämnas i den ordinarie rapporteringen till kommunstyrelsen.
Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Den ekonomiska månadsrapporten för januari-mars 2020 med prognos för 2020
för Enköpings kommun fastställs.
2. Nämndernas rapportering för perioden januari-april ska innehålla planerade
åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande på grund av att handlingar saknades.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att "planering" stryks i förvaltningens förslag till
beslutssats två så formuleringen blir "Nämndernas rapportering för perioden
januari-april ska innehålla åtgärder för att uppnå en budget i balans".
Anders Wikman (NE) yrkar också att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag
att redovisa utfallet av nämndernas föreslagna effektiviseringsåtgärder för år 2019,
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samt ge en lägesrapport och prognos för utfallet av nämndernas beskrivna
besparingar år 2020-2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag till beslut finns ett
ändringsyrkande och ett tilläggsyrkande från Anders Wikman (NE). Ordföranden
föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till varje
beslutsförslag för sig, där beslutssats två i förvaltningens förslag ställs mot Anders
Wikmans (NE) ändringsyrkande. Slutligen får kommunstyrelsen ta ställning till
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner
beslutsgången. Ordföranden låter styrelsen ta ställning och finner att man
bifallit beslutssats ett i förvaltningens förslag, Anders Wikmans
(NE) ändringsyrkande och tilläggsyrkande.
__________
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Paragraf 85

Ärendenummer KS2020/282

Ändring av datum för beslut om Årsplan med budget
2021
Beslut
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023,
investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2021 beslutas av
kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av
skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har beslutat om Tidplan för styrning och
uppföljning 2020 (KS2019/484), i vilken anges att kommunfullmäktige ska besluta
om Årsplan med budget 2021 den 8 juni 2020. Med hänvisning till den osäkra
situation som råder på grund av Coronapandemin föreslås en ändring av detta
beslutsdatum.
Coronaviruset och dess konsekvenser har drabbat stora delar av världen och även
Sverige med stor kraft. Än vet ingen vilken påverkan det kommer att få fullt ut.
Redan nu konstateras i tidningar och media om stora varsel och uppsägningar i
landet. En utveckling som troligtvis fortsätter. Det kommer att påverka på vilket sätt
skatteunderlaget kommer att utvecklas och därmed kommunens förmåga att
finansiera sin verksamhet. Redan nu har SKR (Sveriges kommuner och regioner), i
en extra prognos, bedömt att ökningen av skatteunderlaget för 2020 sjunker från
2,4 till 1,5 procentenheter. En minskning av ökningstakten med nästan 40 procent.
Detta kommer självklart även att påverka 2021 och de kommande åren.
Ekonomirapporten från SKR under våren kommer helt att ha Coronavirusets
konsekvenser i samhället i fokus, men framförallt i kommuner och regioner.
Att på så osäkra underlag genomföra en budgetprocess är svårt, då det
förmodligen kräver omstart under hösten när de definitiva
planeringsförutsättningarna är klara. Vid samtal med Annika Wallenskog,
chefsekonom på SKR, rekommenderar hon att i de fall budgeten tas i juni att
beslutet skjuts till hösten och november. Detta för att erhålla bättre
planeringsförutsättningar. Då har både regeringen kommit med sin budgetpropp
och SKR gjort sina bedömningar utifrån denna. Detta ger betydligt bättre
beslutsunderlag.
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Genom att flytta budgetbeslutet till november kan också politiker och verksamhet
under våren ha fokus att klara av den verksamhet nämnderna ansvarar för under
denna svåra tid. Det ger också mer tid för förvaltningar och nämnder att ta fram
åtgärder som långsiktigt ger minskad kostnadsökning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar för att ta
fram tillräckligt bra underlag som stöd för ett beslut om Årsplan med budget 2021 i
juni och föreslår en flytt av beslutsdatum till november.
Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023,
investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2021 beslutas av
kommunfullmäktige den 16 november 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023,
investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2021 beslutas av
kommunfullmäktige den 16 november 2020.
__________
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Paragraf 86

Ärendenummer KS2019/340

Finansiell rapport 2019
Beslut
Finansiell rapport per 2019-12-31, reviderad efter kommunstyrelsens
arbetsutskott, anmäls och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse.
Av skrivelsen framgår att finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen,
tertialvis, ska lämna en rapport gällande den finansiella utvecklingen för
kommunkoncernen till kommunstyrelsen.
Kommunkoncernens låneportfölj, exklusive Räddningstjänsten, har ökat med totalt
c:a 378 miljoner kronor under 2019. Ökningen fördelas mellan AB Enköpings
hyresbostäder (128 mnkr) och Enköpings kommun (250 mnkr). Ökningarna avser
finansiering av pågående investeringar så som renovering av Romberg,
byggnation Bacho och byggnation av familjebadet.
Arbetet med koncernens låneportfölj utgår ifrån gällande finanspolicy. De
parametrar som främst arbetas med är att förlänga låneportföljens duration vad
gäller kapital- och räntebindning. Per sista december 2019 var kommunkoncernens
kapitalbindning 2,49 år (2,31 år) och räntebindningen 2,46 år (2,32 år).
Målsättningen är att hitta jämnvikt och löptider mellan dessa parametrar utan att
räntekostnaderna ökar dramatiskt. Den genomsnittliga snitträntan, inklusive
derivat, har sjunkit till 1,10 procent (1,25 procent) vilket gör att de samlade
räntekostnaderna var i paritet med föregående år trots en högre låneskuld. Att
snitträntan sjunker förklarar av att omsättning av äldre lån har skett till en lägre
räntenivå.
Marknadsräntorna ligger på fortsatt låga nivåer. Räntorna har långsamt börjat
stiga. Om räntenivån skulle öka 1 % medför det ökade räntekostnader på 5,9
miljoner kronor för 2020, för samma låneskuld.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Finansiell rapport per 2019-12-31 anmäls och läggs till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
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Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad
skrivelse och en reviderad rapport.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Finansiell rapport per 2019-12-31 anmäls och läggs till handlingarna
__________
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Paragraf 87

Ärendenummer KS2019/738

Borgensåtagande för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse.
Av skrivelsen framgår att kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
har begärt om att Enköpings kommun ska utöka sin borgenram för förbundet.
Förbundet har under en plan för att modernisera sin fordonspark som till stora
delar är införskaffad i början av 1990-talet. De investeringar som det utökade
borgensåtagandet finansierar är inköp av två tankbilar som levereras under 2020.
Kommunalförbundet kommer ha stora investeringar under de kommande två till tre
åren för att sedan plana ut och amortering kan påbörjas.
Enköpings kommun äger 65 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo. Detta gör att ett ökat borgensåtagande för Enköpings kommun
motsvarar 3 900 000 kronor, från dagens 10 400 000 kronor till föreslagna
14 300 000 kronor. Totalt borgensåtagande, inklusive Håbo kommun, ökas från 16
000 000 kronor till 22 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen har delegation på motsvarande 50 prisbasbelopp (2 275 000
kronor) gällande kommunalförbundet varför ärendet ska beslutas i
kommunfullmäktige.
Beslutet gäller endast om Håbo kommun fattar ett likalydande beslut.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten
Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
__________
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Paragraf 88

Ärendenummer KS2019/754

Förbundsordning för Räddningstjänsten EnköpingHåbo med tillhörande reglementen för direktionen och
revisorerna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings
kommuns räkning.
2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör
att gälla.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från kommunledningsförvaltningen den 31 mars 2020.
Av skrivelsen framgår att Enköpings kommun och Håbo kommun samarbetar, via
ett kommunalförbund, om gemensamt räddningstjänst.
Räddningstjänsten har nu tagit fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till
nytt reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag till
nytt reglemente för räddningstjänstens revisorer.
Det reviderade förslaget innebär att förbundets ägardirektiv utgår och att
förbundets uppdrag istället beskrivs i förbundsordningen. De finansiella målen har
också justerats.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings
kommuns räkning.
2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
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3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör
att gälla.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för Enköpings
kommuns räkning.
2. Reglemente för direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
3. Reglemente för revisionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo antas, för
Enköpings kommuns räkning.
4. Förbundsordning, ägardirektiv, reglemente för direktionen och reglemente för
revisionen, för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, beslutade 13 april 2015 upphör
att gälla.
__________
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Paragraf 89

Ärendenummer KS2020/32

Analys för västra stadsdelen - beslut om skolplacering
Beslut
1. Ny skola placeras lämpligast enligt reviderat alternativ C
2. Under fortsatt projekteringsprocess skall följande parametrar beaktas:
a. Allmänna gena stråk (Västerledstorg-nya ICA), men inga allmänna stråk över
skolområdet
b. Skapa serie av mötesplatser längs stråken
c. Tydlig koppling/understöd till Västerledstorg med möjlighet till bevarad
kommersiell service
d. Knyta ihop norra Lillsidan med utvecklingen österut (”stadsläkning”)
e. Sydvända entréer som nås från flera håll (neutralt mellan nytt och befintligt
bostadsområde)
f. Projektets inverkan på skolans omkringliggande trafikmiljö, och vice versa, ska
särskilt beaktas.
g. Skapa en grön och aktiv skolgårdsmiljö
h. Åtgärder som motverkar segregation och främjar integration ska vara
överordnade i plan- och stadsbyggnadsskedet, där fysiska och sociala barriärer
ska minimeras.
i. Skolorganisationens verksamhetsbeskrivning när det gäller skolans utemiljö ska
beaktas särskilt, exempelvis:
"-Området kring skolan är uppmuntrande, utmanande och känns trygg på grund av
alla människor som rör sig området samt att det finns insyn och god belysning."
Även fullmäktiges mål 12 ska beaktas:
"- Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga".
3. Att det i den fortsatta processen även ges möjlighet att skolans idrottshall
placeras i anslutning till Västerleds torg.
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Reservationer
Kristjan Valdimarsson (SD) och Anders Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
Skolan ska placeras öster om den gamla skolan p.g.a. att hänsyn till integration
och att få en större andel barn med en annan social och etnisk bakgrund att vilja
gå i den nya skolan. För närvarande är 95% av eleverna från olika länder, det
försvårar integrationen, tryggheten, arbetsmiljön och utbildningen

Beskrivning av ärendet
Under 2019 har kommunens lokalförsörjning genomfört ett arbete med att ta fram
förslag till läge och koncept för den nya skolan. Utredningen landade i två
kvarvarande alternativ, a och c.
På plexutskottet den 23 januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en
analys för västra stadsdelarna i staden som ska ge vägledning för den fortsatta
planeringen i området. En ny F-9-skola planeras i västra stadsdelen och utmed
Doktor Westerlunds gata pågår flera detaljplaner där industrifastigheter omvandlas
till bostäder med inslag av handel och annan service.
Som en del i att ta fram analysen genomförde ledamöterna i utskottet en workshop
den 11 februari 2020. Förvaltningen sammanställde resultatet av denna och
redovisade 5 mars 2020. Den 17 mars 2020 genomfördes en uppföljning av
workshopen, i form av en SWOT-analys av alternativen och diskussion med
utskottets ledamöter om förvaltningens analys av lämpligast skolplacering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med grund i diskussionen med plexutskottet
identifierat ett antal stadsplaneringsperspektiv för placering och utformning av
skolan som är väsentliga:
•

Att skolan möter omgivningen med framsida/framsidor

•

Att skolan möter Västerledstorg

•

Att skolan ska ha entréer/tillgänglighet från alla håll

•

Vikten av allmänna ytor och stråk samt

•

Placering av idrottshallen för bra funktion både dag- och kvällstid.

Alla dessa bedöms också ha betydelse för att främja möjligheter till integration i
såväl skola som stadsdel. Övriga aspekter som är värdefulla att ta hänsyn till är hur
skolan möter befintlig förskola, hur befintlig skolverksamhet påverkas under
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byggtiden samt hur skalbart projektet blir – det vill säga hur väl det går att
genomföra stegvis med bibehållen funktionalitet.
Utifrån dessa variabler föreslås ett västligt läge för skolan enligt ett reviderat Calternativ.
I det fortsatta arbete med ett reviderat läge C bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att följande parametrar skall ingå för att åstadkomma en levande och
sammanhängande stad:
•

Allmänna gena stråk för gång och cykel ska finnas (Västerledstorg-nya ICA
och Lillsidan-Centrum), men inga allmänna stråk skall passera över
skolområdet

•

Skapa serie av mötesplatser längs de allmänna stråken

•

Tydlig koppling/understöd till ett Västerledstorg med bevarad kommersiell
service

•

Norra Lillsidan ska knytas ihop med den nya stadsdel som kommer att
växa fram vid Doktor Westerlunds gata (”stadsläkning”)

•

Sydvända entréer till skolan som nås från flera håll, så att skolan nås i ett
neutralt läge mellan nytt och befintligt bostadsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Ny skola placeras lämpligast enligt reviderat alternativ C.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 2 april 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
1. Ny skola placeras lämpligast enligt reviderat alternativ C.
2. Under fortsatt projekteringsprocess skall följande parametrar beaktas:
a. Allmänna gena stråk (Västerledstorg-nya ICA), men inga allmänna stråk över
skolområdet
b. Skapa serie av mötesplatser längs stråken
c. Tydlig koppling/understöd till Västerledstorg med möjlighet till bevarad
kommersiell service
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d. Knyta ihop norra Lillsidan med utvecklingen österut (”stadsläkning”)
e. Sydvända entréer som nås från flera håll (neutralt mellan nytt och befintligt
bostadsområde)
f. Projektets inverkan på skolans omkringliggande trafikmiljö, och vice versa, ska
särskilt beaktas.
g. Skapa en grön och aktiv skolgårdsmiljö
h. Åtgärder som motverkar segregation och främjar integration ska vara
överordnade i plan- och stadsbyggnadsskedet, där fysiska och sociala barriärer
ska minimeras.
i. Skolorganisationens verksamhetsbeskrivning när det gäller skolans utemiljö ska
beaktas särskilt, exempelvis:
"-Området kring skolan är uppmuntrande, utmanande och känns trygg på grund av
alla människor som rör sig området samt att det finns insyn och god belysning."
Även fullmäktiges mål 12 ska beaktas:
"- Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga".
3. Att det i den fortsatta processen även ges möjlighet att skolans idrottshall
placeras i anslutning till Västerleds torg.

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar att ny skola placeras enligt alternativ A.
Ulrika Ornbrant (C) och Mats Flodin (M) yrkar bifall till plan-, mark- och
exploateringsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två yrkanden. Dels Ulrika Ornbrant (C) med fleras
bifallsyrkande till plan-, mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut och dels
Anders Lindéns (SD) yrkande om att ny skola ska placeras enligt alternativ A
istället för C. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med plan-, mark- och exploateringsutskottets
förslag till beslut.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-21
Kommunstyrelsen

Kopia till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

32 (49)

Protokoll

33 (49)

Sammanträdesdatum
2020-04-21
Kommunstyrelsen

Paragraf 90

Ärendenummer KS2019/845

Riktlinjer för trygghetsboenden i Enköpings kommun beslut om upphävande
Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att riktlinjerna ska revideras för att
anpassas till Boverkets riktlinjer vad gäller investeringsstöd för trygghetsboende
samt för att se över formuleringarna kring vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att den 17 januari 2017 beslutade
kommunstyrelsen att anta riktlinjer för trygghetsboende i Enköpings kommun,
daterade den 18 november 2016. Riktlinjerna för trygghetsboende arbetades fram i
samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen.
Syftet med riktlinjerna för trygghetsboende är att genom tydliga och förankrade
riktlinjer främja byggandet och tillkomsten av trygghetsboenden i kommunen.
Syftet med boendeformen är att erbjuda ett boende med möjligheter till utökad
service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig
samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre.
För kommunen syftar tillskapandet av trygghetsboenden även till att skapa nya
möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård och
omsorg i stadens olika delar samt i kransorter. Ytterligare ett förebyggande syfte är
att skjuta upp/undanröja behov av flytt till särskilt boende.
Den som ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan hos
Länsstyrelsen söka ekonomiskt stöd som täcker en del av byggkostnaden. Om det
finns daglig personal som stöder de boende går det dessutom att få ett tillägg.
Allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa
bostadsföreningar är ett antal exempel på vilka som kan söka det statliga
investeringsstödet för byggnation av till exempel trygghetsboenden.
Enligt Enköpings kommuns gällande riktlinjer för trygghetsboende så ska vård- och
omsorgsnämnden svara för bemanning av trygghetsvärd 2 timmar dagligen.
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Vård- och omsorgsnämnden kan också lämna ersättning för del av hyra för
gemensamhetslokal på 2500 kronor per lägenhet och år.
Den uppskattade kostnaden för bemanning av trygghetsvärd är cirka 200 000
kronor och hyresersättningen i en fastighet med 60 trygghetslägenheter är cirka
150 000 kronor. Den totala kostnaden är 350 000 kronor och motsvarar en
undersköterska anställd på 80 %.
Den 21 november 2019 beslutade vård och omsorgsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att upphäva riktlinjerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Om riktlinjerna upphävs så ger det effekt på kommunens markanvisning på
Romberga 23:58 till Bergsundet Älvdansen AB som tänkt bygga hyresrätter och
LSS-boende. Om riktlinjerna upphävs så kommer Bergssundet bara vilja bygga
hyresrätter se deras skrivelse bilaga 1.
Detta skulle göra att det blir många fastigheter på Älvdansen som kommer
tillhandahålla hyresrätter. Det blir inte den blandade bebyggelsen och mixen som
varit önskvärt på området.
Vår bedömning är att riktlinjerna ska upphävas då vård och omsorg inte har
möjlighet att betala ut ersättning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för trygghetsboende i Enköpings kommun upphävs.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 2 april 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Riktlinjer för trygghetsboende i Enköpings kommun upphävs.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar återremiss med motiveringen att riktlinjerna ska
revideras för att anpassas till Boverkets riktlinjer vad gäller investeringsstöd för
trygghetsboende samt för att se över formuleringarna kring vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde.
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Bo Reinholdsson (KD), Jenny Gavelin (L), Anders Linden (SD) och Sverre Ahlbom
(S) yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) återremissyrkande.
Ulrika Ornbrant (C) och Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till plan-, mark- och
exploateringsutskottets förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till plan-, mark- och exploateringsutskottets
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Ett yrkande om återremiss från
Solweig Sundblad (S) med flera, ett yrkande om bifall till plan-, mark- och
exploateringsutskottets förslag till beslut från Ulrika Ornbrant (C) med flera samt ett
yrkande om avslag från Anders Wikman (NE).
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta
ställning till huruvida ärendet ska avgöras idag eller återemitteras enligt Solweig
Sundblads (S) yrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordförande
låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man valt att återremittera ärendet.
__________
Kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd
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Paragraf 91

Ärendenummer KS2020/230

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen med ändringen att
punkten E.2.3 ändras så att anmärkningen får följande lydelse: "Avser alla
avdelningschefer utom stabschef, HR-chef, ekonomichef och kanslichef".

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse.
Av skrivelsen framgår att i kommunallagen (2017:725) 7 kap 6 § ges en möjlighet
att låta en förvaltningschef (kommundirektören är förvaltningschef för
kommunledningsförvaltningen) vidaredelegera sin beslutanderätt till en annan
anställd. Tanken är att endast en chef under nämnden ska ha denna befogenhet.
Något uttryckligt krav på att de beslut delegaten ska fatta ska återrapporteras till
förvaltningschefen finns inte, utan nämnden kan enligt 7 kap. 8 § besluta hur
återrapporteringen ska ske. Det kan ske genom att besluten återrapporteras till
bara förvaltningschefen, nämnden eller till båda. Om ingen anmälan alls sker ska
besluten protokollföras särskilt och anslås på anslagstavlan.
Kommundirektören ska i enlighet med inledningen till reviderad
delegationsordning, p 4, upprätta en förteckning över samtliga delegater som ska
hållas uppdaterad och tillgänglig.
Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att ett avsnitt om krisberedskap
läggs till i delegationsordningen och att följdändringar görs på grund av det
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
delegationsordningen i sin helhet. Kommunstyrelsen ska få information om
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation, om inte kommunstyrelsen fattar
beslut om någon annan ordning. Kommunledingförvaltningen föreslår dock inga
ändringar av nu gällande ordning för återrapportering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare ett avsnitt om krisberedskap och
krishantering i delegationsordningen. Enköpings kommun ska utifrån lagen (2006:
544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH) ha en plan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser (2 kap 1 §). Denna plan återfinns i ärende KS2019/103, ”
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Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig störning”. Kommunens
övergripande krisberedskapsstrategi finns i ärende
KS2018/492, ”Krisberedskapsplan”.
Krisberedskapsplanen beskriver att kommundirektören ansvarar för kommunens
inriktning- och samordningsfunktion vid störningar och kriser. En första aktivering
av kommunens inriktnings- och samordningsfunktion vid en händelse eller kris görs
av kommundirektör i första hand. Planen anger vidare att kommundirektören till
exempel kan behöva fatta övergripande prioriteringsbeslut. Dessa beslut behöver
formaliseras genom en beslutsdelegation.
Vidare finns en rad åtgärder en kommun kan vidta enligt LEH. Till exempel kan
kommunen lämna bistånd till andra kommuner och regioner (4 kap 1-2 §§ LEH).
Det är ett undantag från lokaliseringsprincipen i kommunallagen, men ska ske
inom den kommunala kompetensen enligt samma lag. En annan möjlighet gäller
bistånd till enskild där kommunen under en pågående extraordinär händelse kan
lämna visst ekonomiskt stöd till en enskild som behövs på grund av händelsen, till
exempel en taxiresa eller en telefon (4 kap 3 § LEH).
I delegationsordningen finns redan tidigare än delegation att fastställa en risk- och
sårbarhetsanalys, som också är en del av beredskapsarbetet. Detta ska göras
varje mandatperiod. Då krisberedskapen i och med detta förslag får en rad nya
delegationer föreslår kommunledningsförvaltningen att dessa samlas i ett eget
avsnitt kallat ”Krisberedskap och krishantering” . Detta medför vissa följdändringar
för avsnitt G.
Kommunen har också uppgifter att utföra i totalförsvarsverksamhet under höjd
beredskap. Kommunledningsförvaltningen får återkomma om beslutsdelegationer i
denna del.
Kansli- och utredningschef Per Ekegren redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och överlämnat det till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
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Yrkanden
Jesper Englundh (S) yrkar följande att punkten E.2.3 ändras så att anmärkningen
får följande lydelse: "Avser alla avdelningschefer utom stabschef, HR-chef,
ekonomichef och kanslichef".
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Jesper Englundh (S) ändringsyrkande.
Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två yrkande. Dels Jesper Englundh (S)
ändringsyrkande om att ändra punkten E.2.3 och dels Ingvar Smedlunds (M)
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut i sin helhet.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att man ställer förslagen mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordföranden låter
kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att man bifallit förvaltningens
förslag till delegationsordning.

Omröstning
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla
förvaltningens förslag till beslut röstar "Ja" och de som vill bifalla Jesper Englundhs
(S) ändringsyrkande röstar "Nej". Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
RÖSTPROTOKOLL
Beslutande

Ja

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Justerarnas signaturer

Nej

Avstår

X

Mats Flodin (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X
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Tuija Rönnback (NE)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Sverre Ahlbom (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Ingvar Smedlund (M), ordförande

X

SUMMA

7

8

0

Därmed har kommunstyrelsen valt att bifalla Jesper Englundhs (S)
ändringsyrkande.
__________
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Paragraf 92

Ärendenummer KS2020/261

Ledamotsinitiativ om att hjälpa de gamla 70+
Beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat med pågående arbete inom förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Anders Lindén (SD) har den 25 mars 2020 inkommit med att Ledamotsinitiativ om
att hjälpa de gamla 70+.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Ledamotsinitiativet anses besvarat med pågående arbete inom förvaltningen.
__________
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Paragraf 93

Ärendenummer KS2020/81

Svar på remiss av betänkande - En utvecklad
vattenförvaltning SOU 2019:66
Beslut
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 19 mars 2020 som svar på remiss av
betänkande – En utvecklad vattenförvaltning SOU2019:66

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Enköpings kommun har erbjudits
möjligheten att lämna sin syn på remissen SOU 2019:66 ” En utvecklad
vattenförvaltning - Betänkandet av vattenförvaltningsutredningen”. Enköpings
kommun lämnar in ett yttrande där vi har utvecklat vår syn på utredningen.
Det finns en rad remissinstanser bland annat Vattenmyndigheter, några få
kommuner, Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Nacka Tingsrätt,
Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Utredningen är för omfattande för att vi ska kunna yttra oss om allt. Vi väljer därför
att yttra oss i några delar av utredningen.
Inom den kommunala verksamheten finns en stor bredd av frågor. Sedan några år
har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Våra synpunkter på
denna remiss har arbetats fram inom den gruppen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 19 mars 2020 som svar på remiss av
betänkande – En utvecklad vattenförvaltning SOU2019:66
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 2 april 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 19 mars 2020 som svar på remiss av
betänkande – En utvecklad vattenförvaltning SOU2019:66
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m.remissvar@regeringskansliet.se
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se
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Paragraf 94

Ärendenummer KS2019/421

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
vård- och omsorgsnämnden 2019
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
En gång per kvartal ska kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut
och avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet.
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska avse
beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också lämnas till
kommunfullmäktige. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid
har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en
särskild avgift. Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2019
och som inte verkställts senast 31 december 2019. I redovisningen ska också
framgå beslut som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 33 beslut enligt SoL inte har
verkställts inom den aktuella perioden. 22 av dessa avser särskilt boende.
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. Inom
LSS är det 34 beslut som inte har verkställts. 16 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.
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 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
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Paragraf 95

Ärendenummer KS2020/46

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisningar av delegeringsbeslut daterade den
11 mars 2020 och 15 april 2020 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 februari 2020.
- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i
personalärenden under mars 2020.
Begäran om allmän handling
- Begäran om allmän handling, KS2020/211
- Begäran om utlämnande av allmän handling, KS2020/171
Beslut avskrivning av ärenden
- Avskrivning av medborgarförslag, KS2020/212
Beslut om att avstå yttrande
- Remiss av Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen, KS2020/82
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- Remiss av Finansdepartementets promemoria om ändringar i
upphandlingsförordningen om kollektivtrafik, KS2020/115
- Samråd avfallsföreskrifter Håbo kommun, KS2020/137
- Samråd avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, KS2020/151
Beslut om bidrag för finskt förvaltningsområde
- Bidrag till finska föreningen Sampo till kaffeservering, KS2020/166
Beslut om gallring
- Beslut om gallring av handlingar i inköpsprocessen, KS2020/77
__________
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Paragraf 96

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna

Beskrivning av ärendet
- Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, KS2020/116
- Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av
Vision ehälsa 2025, KS2020/123
- Anmälningsärende avseende Mälardalsrådets nya rapport: Bristen på
samhällsbyggare inom infrastruktursektorn, KS2020/300
- Uttalande från Synskadades riksförbund: Satsa på syn- och hörselinstruktör – en
lönsam investering för kommunen
- Information från Hela Människan i Enköping om nedläggning i Örsundsbro,
KS2020/305
- Öppet brev till Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen - Rädda RIA i
Örsundsbro, KS2020/313
__________
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Paragraf 97

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beskrivning av ärendet
Inga valärenden har inkommit.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-21
Kommunstyrelsen

Paragraf 98

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna.

Beskrivning av ärendet
- Ingvar Smedlund (M) informerar om att hand har haft möten med regionen och
länsstyrelsen med anledning av Corona.
- Ulrika Ornbrant (C) har varit på sammanträde med Direktionen för Vafab.
- Mats Flodin (M) har varit på sammanträde med Kommentus
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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