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Justeringens plats och tid Måndagen den 25 maj 2020, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 99 - 123 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-19 
Anslaget sätts upp 2020-05-26 
Anslaget tas ned 2020-06-17 
Sista dag att överklaga 2020-06-16 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, tisdagen den 19 maj 2020, klockan 09.00-16.16, med 

ajournering för lunch 12.05-13-10 och paus 14.50-15.00. 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Bitte Myrsell (M) 
Elisabeth Norman (C), från och med paragraf 102 
Jenny Gavelin (L), till och med paragraf 104 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Matz Keijser (S), via Skype 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S), via Skype 
Sverre Ahlbom (S), via Skype  
Anders Wikman (NE) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare, via Skype, till och med 
paragraf 101 samt från och med paragraf 105 
Tommy Henriksson (SD), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M) 

Peter Book (M), via Skype 
Ingvar Magnusson (NE), via Skype 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Ahlkvist (V), via Skype 
Magnus Hellmark (C), via Skype, paragraf 102-4 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Anders Lindén (SD) 
  
Övriga deltagare Christin Tjärnheden, tf kommundirektör 

Lena Fransson, tf stabschef, paragraf 102 
Katarina Härner, fastighetschef, paragraf 103-4 
Rickard Westlöf, enhetschef, paragraf 103-4 
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 104 
Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 106-112 
Daniel Nilsson, controller, paragraf 108-9 
Camilla Wester, miljöstrateg, paragraf 118 
Malin Kvist, sekreterare 
Marcus Wennerström, beredskapsstrateg, paragraf 102 
Annika Eklund, utvecklare, paragraf 105 
Patrik Holm plan- och exploateringschef, paragraf 113 
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Paragraf 99  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  



 Protokoll  5 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 100  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 2b: Anställning av ny kommundirektör 

- Ärende 17b: Uppdatering om utbildning- och arbetsmarknadsnämndens 
arbete med uppdraget från fullmäktige att ta fram målbild för 
arbetsmarknadsfrågorna och plan för samverkan mellan berörda nämnder 

- Ärende 10: Utökning av utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsbudget för inköp av förskolebussar. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 10 har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott men fallit bort i den 
reviderade kallelsen till kommunstyrelsen. 

__________  
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Paragraf 101 Ärendenummer KS2020/348 

Anställning av kommundirektör  

Beslut 
Ulrika K Jansson erbjuds tjänsten som kommundirektör i Enköpings kommun med 
tillträde 24 augusti 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) redogör för ärendet. 
Rekryteringsprocessen har genomförts i enlighet med de i Enköpings kommun 
beslutade riktlinjerna för chefsrekrytering. Ärendet har  MBL-förhandlats med de 
fackliga organisationerna vilka inte har något att   erinra mot förslaget. Inte heller 
de fyra rekryteringsgrupperna har något att   erinra mot förslaget att erbjuda Ulrika 
K Jansson tjänsten som   kommundirektör.  Sammantaget har referenser, tester 
samt intervjuerna har varit samstämmiga. 

__________ 
 
Kopia till: 
HR-avdelningen, för åtgärd  
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Paragraf 102  

Information från kommunledningsförvaltningen  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Ny stabschef Hannu Högberg presenterar sig. 

- Tf stabschef Lena Fransson berättar om utvecklingsarbetet och 
verksamhetsplaneringen på kommunledningsförvaltningen. 

- Beredskapsstrateg Marcus Wennerström informerar om situationen med Covid-
19. 

__________  



 Protokoll  8 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 103  

Information från fastighetsavdelningen 

Beskrivning av ärendet 
Rickard Westlöf informerar om arbetet med byggandet av Pepparrotsbadet, 
förskolan Örsundsbro och samsjuklighetsboendet. 

__________  
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2020/347 

Redovisning av utrymning och rivning av 
kommunhuset 

Beslut 
En tidplan för rivning av kommunhus som har förankring i verkligheten ska tas 
fram. 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har den 28 april 2020 inkommit från kommunledningsförvaltningen i 
ärendet. I skrivelsen framgår att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 21 april 
2020 har gett i uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att göra en tidsplan 
avseende både utflytt från kommunhuset samt rivning av det samma. Tidsplanen 
ska uppdateras löpande. 

Informationen rörande rivningsprocessen är inhämtad från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Informationen får ses som indikativ och kan komma att ändras beroende på 
leverans av ny serverhall samt av myndigheternas beslut avseende rivningen.  

Fastighetschef Katarina Härner redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på att en tidplan för rivning av kommunhuset som har 
förankring i verkligheten tas fram. 

__________  
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Paragraf 105  

Information om NKI-mätning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Annika Eklund, utvecklare på miljö- och byggnadsförvaltningen, informerar om 
arbetet med NKI-mätningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 106 Ärendenummer KS2020/326 

Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020 
daterad 2020-04-20. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har den 28 april 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
rekommenderar att beslut om budget skjuts till hösten för att erhålla bättre 
planeringsförutsättningar och därmed bättre beslutsunderlag. 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram en reviderad tidplan för styrning 
och uppföljning för 2020 (daterad 2020-04-20) enligt kommunstyrelsens ärende 
(KS2020/282) och SKR´s  rekommendation.  

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020 
daterad 2020-04-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020 
daterad 2020-04-20. 

__________ 
 
Kopia till: 
Alla nämnder, för kännedom  
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Paragraf 107 Ärendenummer KS2020/234 

Återrapport angående rapport från PwC om översyn av 
kommunens ramar, investeringsplan och finansiella 
ställning 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för svar på hur slutsatserna från PwC-rapporten, Översyn 
av kommunens ramar, investeringsplan och finansiella ställning, ska hanteras. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 29 april 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att den 24 februari på Gemensamt planeringsmöte 
inför arbetet med KFs årsplan 2021, presenterade PwC en rapport som beskriver 
kommunens ekonomiska ställning och framtida ekonomiska utmaningar. Syftet 
med rapporten var ett ge ett underlag i arbetet med KFs årsplan 2021. Rapporten 
innehåller nulägesanalys av verksamheterna, beskrivningar av långsiktiga 
konsekvenser av demografins utveckling och investeringsplanerna samt en analys 
som visar på effektiviseringsbehov.  

PwC deltog också på kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars för en 
uppföljning av rapporten och för att besvara frågor. Vid detta sammanträde gavs 
ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att i maj rapportera hur slutsatserna 
från PwCs rapport ska hanteras. 

PwC gjort tidigare levererat analyser av utbildningsnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter medan denna rapport innehåller analys 
för  samtliga verksamheter. Rapporten utgår från befolkningsprognos och nyckeltal 
som lämnas av alla kommuner. Jämförelser görs med både riket totalt och med 
jämförbara kommuner och visar på ett antal områden med avvikelser och där 
fortsatt analys behöver ske. Ur rapporten är det ett antal områden som 
kommunledningsförvaltningen lyfter fram som särskilt intressanta att arbeta vidare 
med. 

 Investeringar 

I rapporten görs en jämförelse mellan kommunens investeringsplan och en 
investeringsplan som utgår från ett behov baserat på den demografiska 
utvecklingen. Den visar bland annat på en skillnad mellan det antal förskoleplatser 
som finns i investeringsplan och det antal som PwC kommer fram till. Denna 
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skillnad kan till viss del förklaras av att PwC inte i sin beräkning tar hänsyn till var 
behoven finns i olika orter. Det finns också viss skillnad i antaganden om 
beläggningsgraden som är lägre i PwCs beräkning. Rapporten visar även på ett 
behov av två äldreboenden inom perioden, vilket inte finns i vård- och 
omsorgsnämndens lokalbehovsplan. 

Det här gör vi nu: 

• Utbildningsförvaltningen arbetar med investeringsbehovet för 
förskoleplatser och beräknas vara klara med sin utredning om detta i 
augusti/september. I denna kommer hänsyn tas till resultatet av PwCs 
beräkningar. 

• I vård- och omsorgsnämndens kommande lokalbehovsplan beaktas 
uppgifter från PwCs rapport. 

• Styrgruppen för investeringar och lokaler har lämnat ett prioriteringsförslag 
inför vårens budgetberedning. Behovet av prioriteringar är stort och 
styrgruppen kommer att göra ett nytt prioriteringsförslag till mitten av juni. 

Intäkter 

I rapporten jämförs kommunens intäkter för olika verksamheter, i kronor per 
invånare, med genomsnittet för hela riket. Den visar att om Enköpings kommun 
hade samma intäkter per invånare som riket skulle intäkterna vara 133 miljoner 
kronor högre.  

Det här gör vi nu: 

• Arbete med att analysera dessa uppgifter pågår och en första analys 
beräknas vara klar till mitten av juni. I första hand prioriteras verksamheter 
där avvikelsen är störst och inriktningen är att hitta jämförbara kommuner 
och kommungrupper då jämförelsen på riksnivå är svår att dra några 
slutsatser av.  

Resursfördelningen mellan kärnverksamheterna 

Rapporten jämför på vilken kostnadsnivå kärnverksamheterna i Enköpings 
kommun bedrivs, jämfört med en beräknad nivå (enligt SKRs 
referenskostnadsanalys). Den visar att förskola och pedagogisk omsorg samt 
grundskola inklusive förskoleklass, ligger under förväntad nivå, medan övriga 
verksamheter ligger över. Denna skillnad i fördelning har noterats i tidigare 
underlag till budgetberedningar.  
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Det här gör vi nu: 

• Kommunledningsförvaltningen kommer att använda rapporten, slutsatser 
och analysmodell för att öka den interna kompetensen, för att själva ta 
fram motsvarande analyser och underlag i framtiden.   

• Den externa rapporten visar på avvikelser inom vissa verksamheter som 
behöver analyseras. Resursfördelningsmodellens uppbyggnad ses också 
över inför nästa års budgetprocess för att kunna underlätta analysen. 

• De nyckeltal som används i analysen kommer från den rapportering som 
verksamheterna gör själva till offentliga databaser och det är viktigt att det 
är korrekta uppgifter. Utbildning kommer att genomföras för att öka 
kunskapen och förståelsen för vikten av korrekt rapportering för att ge 
rättvisande nyckeltal.  

Kostnadsutvecklingen 

Den övergripande sammanfattningen i rapporten är att kommunens totala 
kostnadsutveckling är för hög. En känslighetsanalys för perioden fram till 2030 
presenteras i rapporten och den visar att för att klara två procents resultatnivå 
krävs effektiviseringar på två procent årligen. Om kommunen fortsätter att bedriva 
verksamheterna på samma nivå som idag, behövs en skattehöjning på 4,75 kronor 
under perioden fram till 2030, för att klara ett resultatmål på två procent.  

Nämnderna har tagit fram åtgärder för att minska kostnaderna, det arbetet behöver 
fortsätta och förstärkas med fler åtgärder för att kostnadsutvecklingen ska minska. 

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för svar på hur slutsatserna från PwC-rapporten, Översyn 
av kommunens ramar, investeringsplan och finansiella ställning ska hanteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för svar på hur slutsatserna från PwC-rapporten, Översyn 
av kommunens ramar, investeringsplan och finansiella ställning, ska hanteras. 

__________  
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Paragraf 108 Ärendenummer KS2020/355 

Delårsrapport januari – april 2020 med prognos för 
2020 – Kommunstyrelsen 

Beslut 
Delårsrapporten januari – april 2020 med prognos för 2020 för kommunstyrelsen 
fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för 
kommunstyrelsen per den sista april 2020 och en bilaga med uppföljning av 
effektiviseringsåtgärder.  

Utfallet uppgår till 62,3 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 30,1 
procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 33,3 
procent (4 av 12 månader). 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 2,6 miljoner kronor lägre än 
budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från den politiska verksamheten, 
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. 

Verksamhet Bokslu
t 2019 

Budget 
2020 

Utfall 
202004 

Progno
s 2020 

Avvikels
e 
prognos
-budget 

Kommunstyrelse politisk 
verksamhet 

-6,5 -6,2 -1,9 -6,1 0,1 

Kommunledningsförvaltni
ng  

-78,9 -154,4 -45,1 -151,7 2,7 

Sociala investeringar -2,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,4 

Räddningstjänst 
medlemsbidrag 

-40,9 -41,7 -13,9 -41,7 0,0 

Överförmyndarverksamhe
t i gemensam nämnd 

-4,9 -4,5 -1,2 -4,3 0,2 
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Summa -133,3 -206,8 -62,3 -204,2 2,6 

  

Utfallet för investeringar uppgår till 1,1 miljoner kronor, på infartsskyltar och re-
investeringar av IT-utrustning. Prognosen för helåret bedöms till 19,1 miljoner 
kronor vilket avviker mot budgeten med 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras 
främst av posten för oförutsedda händelser. Budgeten för oförutsedda händelser 
uppgår till 10 miljoner kronor och prognosen beräknas till 7 miljoner kronor baserat 
på förslaget om att flytta budget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
inköp av fordon. 

Controller Daniel Nilsson redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Delårsrapporten januari – april 2020 med prognos för 2020 för kommunstyrelsen 
fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande eftersom handlingar saknades. 

__________  
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Paragraf 109 Ärendenummer KS2020/356 

Delårsrapport januari – april 2020 med prognos för 
2020 – Enköpings kommun 

Beslut 
1. Delårsrapporten för januari-april 2020 med prognos för 2020 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att sätta sig ned 
med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden för att föra ett resonemang om hur respektive nämnd ska nå en 
budget i balans och återrapportera till kommunstyrelsen den 1 september 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Enköpings 
kommun per den sista april 2020. Årets budgeterade resultat är ett överskott med 
26,8 miljoner kronor. Prognosen efter april månads utfall visar på ett underskott 
med 4,8 miljoner kronor vilket är 31,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det 
underliggande underskottet, dvs exklusive effekten av Covid-19, uppgår till 13,2 
miljoner kronor. Resultatet för effekten av Covid-19 visar ett överskott motsvarande 
8,4 miljoner kronor.  

Nämndernas prognoser visar ett totalt underskott med 109,9 miljoner kronor. Drygt 
hälften av avvikelsen beror på högre kostnader och lägre intäkter med anledning 
av Covid-19. Den största avvikelsen finns på vård- och omsorgsnämnden med 
62,4 miljoner kronor, varav 47,4 miljoner kronor är relaterat till Covid-19. 

Prognosen för skatteintäkter minskar med totalt 92,1 miljoner kronor i förhållande 
till budgeten. Av de minskade skatteintäkterna bedöms 51,7 miljoner kronor bero 
på Covid-19. De generella statsbidragen beräknas öka med 144,5 miljoner kronor 
jämfört med budget, varav 114,9 miljoner kronor beror på Covid-19. 

Prognosen för 2020 är mycket osäker beträffande effekten av Covid-19. Med stor 
sannolikhet kommer fler förslag på åtgärder från regeringen. Nästa prognos sker i 
delårsrapporten för januari-augusti med bl.a. ny prognos av skatteintäkter från SKR 
och eventuellt nya besked från regeringen. 

Med denna prognos uppnås inte det lagstadgade balanskravet för 2020. 
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I bilaga till delårsrapporten presenteras en uppföljning av nämndernas 
effektiviseringsåtgärder inför budget 2020 (2019/35).  

Controller Daniel Nilsson och ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Delårsrapporten för januari-april 2020 med prognos för 2020 för Enköpings 
kommun fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och överlämnat det till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande eftersom handlingar saknades. 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande 
i uppdrag att sätta sig ned med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden och socialnämnden för att föra ett resonemang om hur 
respektive nämnd ska nå en budget i balans och återrapportera till 
kommunstyrelsen den 1 september 2020. 

Bo Reinholdsson (KD) och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till Ingvar 
Smedlunds (M) yrkande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Socialnämnden, för kännedom  



 Protokoll  19 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 110 Ärendenummer KS2019/601 

Förändring av uppdrag att ta fram vägledande 
principer kring om kommunen ska äga eller hyra sina 
verksamhetslokale 

Beslut 
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, inom ramen för Regler för 
investeringar och lokalförsörjning (KS2019/798) väva in de olika perspektiv som 
ska beaktas vid bedömningen av vad som är det mest fördelaktiga valet, mellan att 
äga eller hyra verksamhetslokaler. 

2. Uppdraget att ta fram vägledande principer kring om kommunen ska äga eller 
hyra sina verksamhetslokaler i ärende KS2019/601 avslutas.  

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse från kommunledningsförvaltningen har den 14 maj 2020 inkommit i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen den 24 
september 2019 fick i uppdrag att ta fram vägledande principer kring om 
kommunen ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler. Principerna ska vara klara 
till kvartal två 2020. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Under arbetet med att ta fram de vägledande principerna har det blivit tydligt för 
förvaltningen att beslutet om en byggnad ska ägas eller hyras är en del i den totala 
lokalförsörjningsprocessen som varje enskilt projekt ska gå igenom. 
Beslutsunderlag kommer att tas fram för varje enskilt fall där bedömning ska ske 
om byggnad ska ägas eller hyras. Ett antal perspektiv har identifierats som de 
väsentliga att använda vid bedömningen av vad som är det mest fördelaktiga valet, 
mellan att äga eller hyra en byggnad.  

Kommunledningsförvaltningen ser fortfarande ett behov av vägledande principer 
inom området. Men förvaltningen gör också bedömningen att vägledning i frågan 
ska formuleras i Regler för investeringar och lokalförsörjning, vilka är under 
framtagande, och inte i ett separat styrdokument.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, inom ramen för Regler för 
investeringar och lokalförsörjning (KS2019/798) väva in de olika perspektiv som 
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ska beaktas vid bedömningen av vad som är det mest fördelaktiga valet, mellan att 
äga eller hyra verksamhetslokaler. 

2. Uppdraget att ta fram vägledande principer kring om kommunen ska äga eller 
hyra sina verksamhetslokaler i ärende KS2019/601 avslutas.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att uppdraget att ta fram vägledande principer kring om 
kommunen ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler ska fullföljas. 

Elisabeth Norman (C) och Ingvar Smedlund (M), Kenneth Hällbom (MP) 
och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns yrkanden om bifall till förvaltningens förslag från 
Elisabeth Norman (C) med flera samt ett ändringsyrkande från Anders Wikman 
(NE) om att uppdraget att ta fram vägledande principer kring om kommunen ska 
äga eller hyra sina verksamhetslokaler ska fullföljas istället för att avslutas. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen får ta 
ställning till beslutssatserna var för sig i kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordförande låter 
kommunstyrelsen ta ställning till den första beslutssatsen i kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit beslutssatsen. Ordföranden ställer 
därefter beslutssats två i förvaltningens förslag mot Anders Wikman (NE) 
ändringsyrkande, att uppdraget att ta fram principer för äga/hyra ska fullföljas 
istället för att avslutas. Kommunstyrelsen får ta ställning till förslagen och 
ordföranden finner att man bifallit förvaltningens förslag. Därmed har 
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

__________  
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Paragraf 111 Ärendenummer KS2020/323 

Utökning av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget 2020 
för inköp av förskolebussar 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2020 års investeringsbudget omfördela 7 miljoner 
kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget för inköp av två förskolebussar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet den 28 
april 2020. Av skrivelsen framgår att skolnämnden beslutade i ärende SKN2018/94 
(2018-09-11) att hyra in sex bussar för att använda i förskoleverksamhet. Tre av 
bussarna är inhyrda sedan våren 2019, resterande tre bussar är tänkta att 
levereras och tas i bruk vid olika tillfällen under 2020. 

Ett beslut med stöd av punkten E.1 i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning, beslutad den 9 januari 2019 dnr UAN2019/2, har tagits av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. I beslutet finns en begäran 
om att utöka nämndens investeringsbudget för 2020 med 7 miljoner kronor. En 
utökning av investeringsbudgeten skulle användas för inköp av två förskolebussar 
då det är ekonomiskt fördelaktigt för nämnden jämfört med inhyrning. Den tredje 
bussen som köps in ryms inom befintlig investeringsbudget. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inköp av buss är ekonomiskt 
fördelaktigt för kommunens driftkostnader jämfört med inhyrning. Om bussarna 
används i sju år kommer driftkostnaden att vara cirka 1,2 miljoner kronor lägre per 
buss än vid inhyrning, dvs totalt för tre bussar cirka 3,6 miljoner kronor (0,5 mnkr 
per år). 

Kommunstyrelsen har en investeringsbudget för 2020 med 10 miljoner kronor som 
har varit avsedd för lösning av arkiv- och serverhall i samband med utflyttning från 
kommunhuset. Från 2019 har 4,3 miljoner kronor ombudgeterats för serverhall 
vilket gör att 7 miljoner kronor kan omfördelas till utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden. 
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Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2020 års investeringsbudget omfördela 7 miljoner 
kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget för inköp av två förskolebussar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2020 års investeringsbudget omfördela 7 miljoner 
kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget för inköp av två förskolebussar. 

__________  



 Protokoll  23 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 112 Ärendenummer KS2020/314 

De kommunala bolagens verksamhet under 2019 

Beslut 
1. Årsredovisningarna avseende år 2019 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 
En skrivelse från kommunledningsförvaltningen har den 28 april 2020 inkommit i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att 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 2019 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 
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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 2019 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Årsredovisningarna avseende år 2019 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 beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Årsredovisningarna avseende år 2019 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. 

__________  
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Paragraf 113 Ärendenummer KS2019/683 

Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad - 
godkännande av överenskommelse 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun godkänner överenskommelsen avseende utveckling av 
kollektivtrafiken i Enköpings stad. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlkvist (V) lämnar det särskilda yttrandet att han instämmer i Anders 
Wikmans (NE) ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 12 maj 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att beslut om nytt linjenät i Enköpings stad är 
villkorat med att en överenskommelse ska tas fram och skrivas under av 
Enköpings kommun och Region Uppsala. 

Syftet med överenskommelsen är att reglera parternas samverkan avseende 
utveckling av kollektivtrafiken i Enköpings stad, vilket bland annat omfattar 
införandet av ett nytt stadslinjenät och därtill hörande infrastruktur samt ambition 
om mobilitetståtgärder som ett led i att öka antalet hållbara transporter inom 
Enköpings stad. 

Överenskommelsen reglerar parternas ansvar och åtagande avseende de 
aktiviteter som krävs för att en trafikstart av det nya stadslinjenätet ska kunna 
genomföras så effektivt som möjligt. Detta innebär bland annat, men inte 
uteslutande, infrastrukturåtgärder i form av hållplatser, vändslingor, åtgärder vid 
Enköpings station och Gustav Adolfs plan samt mobilitetsåtgärder och 
kommunikationsinsatser. 

Överenskommelsen reglerar även parternas principiella drift- och underhållsansvar 
för den infrastruktur som tillskapas i och med överenskommelsen.  
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Överenskommelsen är framtagen genom samverkan mellan Region Uppsala och 
Enköpings kommun. 

Till överenskommelsen finns även tre bilagor. 

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Enköpings kommun godkänner överenskommelsen avseende utveckling av 
kollektivtrafiken i Enköpings stad. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 30 april 2020 och 
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Efter utskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad 
tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Anders Wikman (NE) yrkar att följande mening i bilaga 3 stryks: "Enköpings 
kommun åtar sig att erbjuda förarlokal vid resecentrum enligt beställning från 
regionen direkt från kommunen eller från annan hyresvärd." 

Jesper Englundh (S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund 
(S) och Mats Keijser (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två yrkanden, dels Ulrika Ornbrant (C) med fleras 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till överenskommelse i sin helhet, och 
dels Anders Wikmans (NE) yrkande om att följande mening i bilaga 3 ska strykas: 
""Enköpings kommun åtar sig att erbjuda förarlokal vid resecentrum enligt 
beställning från regionen direkt från kommunen eller från annan hyresvärd." 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att man ställer förvaltningens 
förslag till överenskommelse i sin helhet mot förvaltningens förslag till 
överenskommelse med förändring i bilaga 3, i enlighet med Anders Wikmans (NE) 
ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
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Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att man valt 
att bifalla förvaltningens förslag till överenskommelse i sin helhet. 

__________  
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Paragraf 114 Ärendenummer KS2020/183 

Svar på remiss- Samråd fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, Uppsala 
kommun  

Beslut 
Enköpings kommun lämnar tjänsteskrivelsen daterad 15 april 2020 som svar på 
Samråd –Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive 
Bergsbrunna, Uppsala kommun. 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 april 2020. 
Av skrivelsen framgår att Uppsala kommun har tagit fram en fördjupad 
översiktsplan för dem sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna där totalt 21 
500 nya bostäder planeras fram till 2050. Vilket nästan skulle motsvara 
befolkningen i Enköpings kommun när det står färdigt.  

Planförslaget möjliggörs av ”fyrspårsavtalet”(Uppsalapaketet) som tecknats mellan 
Uppsala kommun, region Uppsala och staten utifrån regeringsuppdraget ”Nya 
städer”. Uppdraget var tänkt att stötta större exploateringsprojekt med en större 
mängd bostäder som av någon anledning inte kunde bli verklighet, bl.a. för att det 
saknas relevant statlig infrastruktur. Regeringen valde att satsa på bland annat 
Uppsala kommuns planer på nya bostäder i de södra stadsdelarna inklusive 
Bergsbrunna. Det hela mynnade ut i Uppsalapaketet: fyrspår mellan Uppsala och 
Stockholm, en ny station vid Bergsbrunna, en kapacitetstärkning av Uppsala 
centralstation och spårväg på Kunskapsspåret-Ultunalänken, 33 000 nya bostäder, 
10-20 000 nya arbetsplatser och en trafikplats vid E4:an. 

Den fördjupade översiktsplanen bygger på fem prioriteringar som utgör mål för hur 
mark- och vattenanvändningen i planområdet ska användas, utvecklas och styras 
mot en hållbar utveckling. 

Den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna ska utgöra ett 
ramverk för fortsatt planering och skapandet av en stadsmiljö som är: 

• Inkluderande, produktiv och livskraftig 
• Resurseffektiv och klimatpositiv 
• Grönskande med karaktärsfull arkitektur av hög kvalitet 
• Nära natur och omgivande landsbygd 
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• Enkel och snabb att bygga på ett ansvarsfullt sätt 

Därefter presenteras den nya bebyggelse i en markanvändningskarta som följs av 
14 teman med egna mål och planeringsinriktningar som ska hjälpa till att uppnå 
någon eller några av dem fem prioriteringar, vilka presenterades ovan, som 
planförslaget bygger på. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planförslaget är väl genomarbetat med tydligt fokus på hållbar stadsutveckling och 
särskilt de ekologiska och sociala aspekterna.  

Den fördjupade översiktsplanen beskriver på ett tydligt sätt vilken social, kulturell, 
transport och teknisk infrastruktur som krävs för att genomföra planförslaget, vilket 
är särskilt viktigt när det kommer till en plan av denna storlek. 

Planförslaget är visionärt, men samtidigt realistiskt och genomförbart och fångar 
upp framtida planerings- och samhällstrender på ett bra sätt. 

Samrådshandlingarna finns att läsa här:  

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sydostra-stadsdelarna/?hide-cookie-
alert=St%C3%A4ng 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar tjänsteskrivelsen daterad 15 april 2020 som svar på 
Samråd –Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive 
Bergsbrunna, Uppsala kommun. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 30 april 2020 och 
lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar tjänsteskrivelsen daterad 15 april 2020 som svar på 
Samråd – Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive 
Bergsbrunna, Uppsala kommun. 

__________  
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Paragraf 115 Ärendenummer KS2019/312 

Regler mot korruption 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler mot korruption, mutor och jäv, under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer med dnr 
KS2011/358. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 29 april 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att Reglerna mot korruption, mutor och jäv ersätter 
riktlinjer mot korruption som kommunfullmäktige beslutade den 2012-05-08 
(KS2011/358, paragraf 75). Reglerna föreslås gälla samtliga medarbetare och 
förtroendevalda i Enköpings kommuns nämnder och förvaltningar.   

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Såväl jävsregler som reglerna om korruption syftar till att förhindra att felaktiga eller 
partiska beslut fattas och även till att undanröja varje misstanke om att det brister i 
förutsättningarna för en opartisk bedömning i de beslut som fattas av kommunen. 
Det handlar om allmänhetens tilltro till tjänstemän och förtroendevalda som 
opartiska och objektiva. 

Bedömningen har gjorts att de tidigare riktlinjerna mot korruption som 
kommunfullmäktige beslutade om 2012 behöver revideras utifrån att lagstiftningen 
på området har utvecklats. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag till regler mot korruption, mutor och jäv. Ärendet har tidigare beretts vid 
personalutskottet som gjorde bedömningen att dokumentet behövde remitteras till 
andra nämnder. Ärendet har därefter varit på både tjänstemannaremiss och 
nämndremiss och det har inkommit ett antal synpunkter på det framtagna förslaget. 
Socialnämnden har framfört att det bör tydliggöras i texten till vem man som 
tjänsteman eller förtroendevald ska vända sig till vid misstanke om korruption. 
Tekniska nämnden anser att texten innehåller mycket juridiska termer samt att det 
bör finnas tekniska lösningar för en anonym anmälan av oegentligheter. Vissa 
ändringar har gjorts av förslaget utifrån inkomna synpunkter och viss omarbetning 
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har gjorts av texten utan att ändra sakinnehållet. Det nu presenterade förslaget på 
regler mot korruption, mutor och jäv ska ge ett bra stöd för medarbetare och 
förtroendevalda i Enköpings kommun att kunna hantera dessa frågor. Reglerna 
ska ge kunskap om vad lagstiftningen säger för att samtliga anställda och 
förtroendevalda ska känna sig säkrare i såväl handläggning som beslutsfattande. 

Eftersom reglerna är en beskrivning av den lagstiftning och praxis som finns på 
området gör Kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunstyrelsen bör 
fatta beslut om reglerna.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler mot korruption, mutor och jäv, under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer med dnr 
KS2011/358. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer mot korruption, dnr KS2011/358, upphävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler mot korruption, mutor och jäv, under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer med dnr 
KS2011/358. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder  
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Paragraf 116 Ärendenummer KS2020/68 

Redovisning av partistöd 2019 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet den 29 
april 2020. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 19 november 2018 
paragraf 202 antog regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för 
mandatperioden 2019-2022 (reviderade den 15 april 2019 paragraf 43). Partistödet 
syftar till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Partistödet ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige 
och ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Enköpings kommun. 
Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 
paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta 
dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 
stycket kommunallagen. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
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Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande 
till kommunen: 

• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad 
redovisningen bör innehålla.  

Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning av föregående års 
partistöd. 

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

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 
parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat 
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 
bifogas till denna skrivelse. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte lämnat in något protokoll från 
årsmöte med beslut om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har 
informerats om att detta beror på att man i rådande situation med spridning av det 
nya Corona-viruset inte har kunnat genomföra årsmöte som vanligt. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partiernas redovisning av partistödet 2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 117 Ärendenummer KS2020/319 

Beslut om partistöd 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 29 april 2020 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 19 november 2018 
paragraf 202 antog regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för 
mandatperioden 2019-2022 (reviderade dem 15 april 2019 paragraf 43). Av 
reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet en 
gång per år, normalt i juni. 

Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2020. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2019 ut 
enligt följande: Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 
regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-
2022 (reviderade dem 15 april 2019 paragraf 43). Av reglerna framgår att 
kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet en gång per år, normalt i 
juni. 
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Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2020. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2019 ut 
enligt följande:  

Parti Kr per   
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt  av 
antal mandat 

och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2020 

M 30 056 11 30 056 330 612 360 668 
C 30 056 6 30 056 180 334 210 389 
L 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
KD 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
NE 30 056 5 30 056 150 278 180 334 
S 30 056 13 30 056 390 723 420 779 
V 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
MP 30 056 2 30 056 60 111 90 167 
SD 30 056 8 30 056 240 445 270 501 

Summa 
270 
501 51   1 532 837 1 803 338 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet för 2020 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 360 668 

Centerpartiet 210 389 

Liberalerna 90 167 

Kristdemokraterna 90 167 

Nystart Enköping 180 334 

Socialdemokraterna 420 779 

Vänsterpartiet 90 167 

Miljöpartiet 90 167 

Sverigedemokraterna 270 501 

__________  
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Paragraf 118 Ärendenummer KS2020/178 

Remiss - Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 
ekosystem och biologisk mångfald 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunledningsförvaltningens förslag på remissvar, 
daterat 2020-04-20, och överlämnar det till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt remissförslag på regionalt 
åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett hållbart län 
– åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. 

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra 
regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen.  

Det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald samlar 
prioriterade åtgärder med syfte att skapa hållbara ekosystem och öka den 
biologiska mångfalden i länet. Programmet är framtaget i bred samverkan med 
länets aktörer genom att det utgår från förslag som framkommit i två dialogmöten 
under våren 2019. 

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av totalt 
fyra regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen planera att ta fram. 
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan beslutades 2019 och under 
kommande år tas program fram inom temaområdena vatten och 
samhällsutveckling. Tillsammans omfattar programmen åtgärder för samtliga 15 
miljökvalitetsmål som länet berörs av.  

Åtgärderna i det här åtgärdsprogrammet bidrar främst till att nå 
miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar- 
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, 
Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. 

Enköpings kommun har som en aktör i länet fått möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I missivet som följe med förslaget på åtgärdsprogram skickade Länsstyrelsen med 
tre frågor de önskade få svar på i remissvaren. 



 Protokoll  39 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet? 
Enköpings kommun anser att: 
Åtgärd 1 – Ökad biologisk mångfald i vattenmiljöer – bland aktiviteterna till 
åtgärden saknas idag strandskydd. Här kan aktiviteterna till åtgärden kompletteras 
med strandskyddsfrågor. Det kan exempelvis handla om att utveckla rutiner vid 
ärendehantering och tillsyn. 
 
Åtgärd 5 – Ökad biologisk mångfald i parker och grönområden – i fotnoten som 
beskriver vad som ingår i grönområden (not 72: Med grönområden avses mark i 
bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning, exempelvis 
naturområden, impedimentytor, planteringar och klippta gräsmattor) bör utvidgas 
med att begreppet grönområden kan förtydligas med att även inkludera natur- och 
friluftsområden, kanske särskilt betydelsefullt för tätortsnära sådana områden. 
 
Åtgärd 10 – Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola 
– förslag till förbättring i aktivitet h. byt ut naturpedagogik mot utomhuspedagogik.  
Förslag på ny aktivitet: Stimulera skolor och förskolor att 
uppmärksamma ”Biologiska mångfaldens dag” med lämpliga utomhusaktiviteter för 
barn och ungdomar. 
 
Länsstyrelsen kan med fördel nämna begrepp såsom biologiskt kulturarv och 
beskriva kulturmiljöns betydelse för miljömålsarbetet. Ofta går kulturmiljövärdena 
hand i hand med landskapets biologiska kulturarv. Detta omnämns i 
åtgärdsprogrammet under förutsättningar och nulägesbeskrivning (s 13), och kan 
med fördel arbetas in som aktiviteter under lämplig åtgärd. Man skulle kunna lyfta 
länets särart på ett tydligare sätt genom att ha med kulturarv och kulturmiljö och 
deras betydelse för biologisk mångfald och hållbar utveckling. 
 

2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras inom åtgärdsprogrammets 
ramar? 
Kommunen har uppfattningen att kan finnas förutsättningar att uppnå intentionerna 
i åtgärdsprogrammet i de åtgärder som kommunen eller en kommun har rådighet 
över. Alla kommuner har förstås inte möjlighet att göra alla aktiviteter. Det är möjligt 
att några aktiviteter skulle kunna omformuleras men möjligheten att formulera egna 
aktiviteter finns alltid. 
 

3. Programmets innehåller både detaljerade och övergripande aktiviteter under 
respektive åtgärd. Vilken detaljeringsgrad är att föredra? Fungerar det att blanda 
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aktiviteter med olika detaljeringsgrad? 
Enköpings kommun ser inga hinder att blanda detaljerade och övergripande 
aktiviteter. Det kanske till och med är bra för att vissa på att både stora som små 
aktörer kan hitta lämpliga aktiviteter utifrån sina förutsättningar. 

Enköpings kommun har även följande synpunkter: 

Positivt att åtgärderna är många och varierade, vilket gör att alla kan bidra med 
något utefter förutsättningar och rådighet. Åtgärdsförslaget inspirerar med de 
många åtgärderna och aktiviteterna. Aktiviteterna känns realistiska och är en bra 
vägledning för oss i kommunen. 

Enköpings kommun har för avsikt att teckna hållbarhetslöften i åtgärdsprogrammet 
för ekosystem och biologisk mångfald. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslaget på remissvar tillsammans 
med kommunekologen på samhällsbyggnadsförvaltningen, samt berörda 
tjänstepersoner på utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och 
upplevelseförvaltningen. 

Miljöstrateg Camilla Wester redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Kommunledningsförvaltningens förslag på remissvar, 
daterat 2020-04-20, och överlämnar det till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 5 maj 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Kommunledningsförvaltningens förslag på remissvar, 
daterat 2020-04-20, och överlämnar det till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

__________ 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län  
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Paragraf 119 Ärendenummer KS2019/372 

Uppdatering om utbildning- och 
arbetsmarknadsnämndens arbete med uppdraget från 
fullmäktige att ta fram målbild för 
arbetsmarknadsfrågorna och plan för samverkan 
mellan berörda nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav den 2 mars 2020 utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram 
en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågorna och hur samverkan mellan 
nämnderna ska utformas. Uppdraget skulle återredovisas till kommunstyrelsen i 
maj. 

Mats Flodin redogör för det pågående arbetet inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden med uppdraget från kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen kommer få en redovisning av uppdraget senare under året. 

__________  



 Protokoll  42 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 120 Ärendenummer KS2020/46 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisningar av delegeringsbeslut daterade den 
11 maj 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:  

Personalfrågor  

- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under april 2020. 

Beslut om teckningsrätt  

- Delegationsbeslut – Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt 
penningöverföring, KS2020/331 

- Delegationsbeslut – Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt 
penningöverföring, 2020-05-05, KS2020/373  

Beslut om lån  

- Delegationsbeslut – Omsättning lån och nytt lån Enköpings kommun, 
KS2020/374 

Begäran om att avslå begäran om allmän handling  

- Begäran om allmän handling, KS2020/361 

__________  



 Protokoll  43 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 121  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
- Fortsatt medlemssamråd men förändring av medlemsdialoger, KS2020/109 

- Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför egna 
hemmet, beslut i vård- och omsorgsnämnden 2020-04-23, KS2020/377 

- Ni spelar en viktig roll i kommande programperiod med Leader, KS2020/386 

- Tillfälligt avgiftsfri parkering, beslut i tekniska nämnden 2020-04-29, KS2020/380 

__________  



 Protokoll  44 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 122 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga valärenden har inkommit. 

__________  



 Protokoll  45 (45) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-19  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 123 Ärendenummer KS2020/52 

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
- Ingvar Smedlund (M) har haft ett digitalt sammanträde med 
Finansdepartementet angående en utredning om diverse stadsutvecklingsfrågor. 

- Kenneth Hällbom (MP) har haft ett digitalt sammanträde med Sveriges 
Ekokommuner.    

__________ 
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