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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid
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Ingvar Smedlund, Ordförande (M)
Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C)
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S)
Bitte Myrsell (M)
Elisabeth Norman (C)
Jenny Gavelin (L), till och med paragraf 49
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Linda Johansson (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 51
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Ej tjänstgörande ersättare

Mats Flodin (M)
Staffan Karlsson (M), från och med ärende 5
Magnus Hellmark (C), till och med paragraf 50
Ingvar Magnusson (NE)
Tuija Rönnback (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Tommy Henriksson (SD), deltog under paragraf 46-50 52-58 och 61-73.

Ej tjänstgörande ledamöter

Jenny Gavelin, från och med paragraf 52

Övriga deltagare

Hannu Högberg, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Emelie Voetmann, kommunsekreterare
Malin Kvist, kommunsekreterare
Ingela Höij, verksamhetscontroller, paragraf 52-53
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 55-56
Magnus Åsman, utredare, paragraf 57-58 och 72
Johan Axnér, vattenstrateg, paragraf 59
Ulrika K Jansson, kommundirektör
Karin Komstadius, planarkitekt , paragraf 48
Hans Nyström,, ekonomichef , paragraf 51
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Paragraf 46

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 47

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Ledamotsinitiativ om att byta ut Ipads mot bärbara datorer till mandatperioden
2022 - 2026 från Anders Lindén (SD)
- Frågor om spelregler för samspel mellan politiker och tjänstemän från Anders
Wikman (NE)
__________
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Paragraf 48

Ärendenummer KS2020/389

Antagande av detaljplan för cirkulationsplats
Stockholmsvägen/ Österleden
Beslut
Detaljplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällbyggnadsförvaltningen har den 4 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att förvaltningens Park- och
gatuavdelning har tagit fram en förstudie för byggande av cirkulationsplats i
korsningen Österleden-Stockholmsvägen. För att få plats med en cirkulationsplats
med kapacitet för många år framåt med god funktionalitet och utan att hamna i
konflikt med Trafikverkets vägplaneområde för E18, behöver del av privatägda
Stenvreten 6:17 tas i anspråk för vägslänt. För att detta skall kunna ske krävs en
planändring.
PLEX-utskottet fattade beslut om planuppdrag, samråd och att planen inte innebär
betydande miljöpåverkan vid sitt sammanträde i juni 2020. Därefter har
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett planförslag som varit utsänt för
samråd under tre veckor i november-december 2020. Under samrådet inkom 11
yttranden varav tre med synpunkter.
Planhandlingarna reviderades utifrån inkomna synpunkter och skickades för
utställning under två veckor i februari 2021. Under granskningen inkom 6 yttranden
varav samtliga utan erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Planen bedöms efter genomgången planprocess vara färdig för att antas.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 mars 2021 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Detaljplanen antas.
__________
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Paragraf 49

Ärendenummer KS2021/148

Beslut om stängda delar för kommunstyrelsens
sammanträde
Beslut
Kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling av
punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden och
styrelsesammanträden är stängda. Nämnden/styrelsen får dock besluta att dess
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En
nämnds/styrelses 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.
Det som nu föreslås är att kommunstyrelsens sammanträden hålls bakom stängda
dörrar under behandling av ”Kommundirektören informerar” och ”Information om
Corona-läget”.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Den bedömning som ligger till grund för förslaget är att stängda dörrar vid
behandling av dessa punkter möjliggör för kommundirektören att informera
kommunstyrelsen både mer utförligt och i tidigare skeden av olika processer. Det
kan till exempel röra sig om information från utredningar som fortfarande pågår,
och där material fortfarande bedöms vara arbetsmaterial och ännu inte offentligt,
men där kommunens ledning bör hållas informerad. Bedömningen är att detta
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motiverar en viss begränsning av insyn i kommunstyrelsens sammanträden, som
dock i övriga delar fortsatt föreslås vara öppna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling av
punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) och Jesper Englundh (S) och Linda Johansson (S) yrkar
avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Kristjan Valdimarsson (SD), Anders Lindén (SD), Bo Reinholdsson (KD), Bitte
Myrsell (M), Kenneth Hällbom (MP), Jenny Gavelin (L) och Elisabeth Norman (C)
yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut ställs mot avslag.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen
ta ställning och finner att man valt att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som
vill bifalla kommunledningsförvaltningens förslag till beslut röstar "Ja" och den som
vill avslå kommunledningsförvaltningens förslag till beslut röstar "Nej".
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
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RÖSTPROTOKOLL
Beslutande

Ja

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Nej

Avstår

X

Bitte Myrsell (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Ingvar Smedlund (M), ordförande

X

SUMMA

9

6

0

Därmed har kommunstyrelsen bifallit kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling
av punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”.
__________
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Paragraf 50

Ärendenummer KS2021/149

Rutin för ledamotsinitiativ och frågor i
kommunstyrelsen
Beslut
Rutin för ledamotsinitiativ daterad 2021-03-16 antas med följande ändringar:
- Under "Övriga frågor" ändras den sista meningen till följande: "Beroende på
frågans art kan detta ske under samma sammanträden som frågan ställdes eller
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen."
- Punkt fem ändras till följande formulering: "När ärendet behandlas tar
kommunstyrelsen ställning till om ärendet ska beredas eller beslutas direkt."

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen 4 kap. 20 § stadgar att "ledamöterna i nämnderna får väcka
ärenden i nämnderna".
Regleringen innebär bland annat att en enskild ledamot eller flera ledamöter
tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna eller kommunstyrelsen. Dessa
ärenden som väcks i nämnderna av en eller flera ledamöter betecknas
ledamotsinitiativ.
Föreslagen Rutin för ledamotsinitiativ är tänkt att tydliggöra hantering av
ledamotsinitiativ och övriga frågor i kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av att tydliggöra hur ledamotsinitiativ
väcks och hanteras av kommunstyrelsen. Till skillnad från kommunfullmäktige finns
det i nämnder och styrelse inget beredningstvång. Däremot finns det starka skäl för
att ärenden ska vara beredda innan beslut fattas, i huvudsak för att säkerställa att
beslut fattas i enlighet med lag och i linje med tidigare beslutade mål och
prioriteringar. Därför föreslås det att rutinen ska vara att väckta ledamotsinitiativ
skickas till förvaltningen för beredning i likhet med motioner.
Samtidigt finns det ett visst behov för ledamöter att kunna ställa enklare frågor och
inhämta information från förvaltningen och den politiska ledningen, utan att detta
ska behöva initiera en mer omfattande beredningsprocess. Därför har även ett
stycke om hantering av Övriga frågor inkluderats i rutinen. När en fråga väckts är
det upp till ordföranden att avgöra när och hur frågan besvaras.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Rutin för ledamotsinitiativ, daterad 2021-03-02, antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden
Jesper Englundh (S) lämnar följande ändringsyrkande:
-Under "Övriga frågor" ändras den sista meningen till följande: Beroende på
frågans art kan detta ske under samma sammanträden som frågan ställdes eller
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.
Anders Wikman (NE) lämnar följande ändringsyrkande:
- Punkt fem ändras till följande formulering: "När ärendet behandlas tar
kommunstyrelsen ställning till om ärendet ska beredas eller beslutas direkt."
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) och Anders Wikmans (NE)
ändringsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden om ändringar från Anders
Wikman (NE) och Jesper Englundh (S). Ordförande föreslår därför en beslutsgång
som innebär att kommunstyrelsen först få ta ställning till den föreslagna rutinen i
sin helhet, och därefter till respektive ändringsyrkande. Kommunstyrelsen
godkänner beslutsgången.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man har bifallit rutinen
och samtliga ändringsyrkanden.
__________
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Paragraf 51

Ärendenummer KS2020/831

Årsredovisning för Enköpings kommun 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns.
Kommunstyrelsen för egen del
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 fastställs.

Särskilda yttranden
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE) och Tuija Rönnback (NE) lämnar
följande särskilda yttrande:
"Nystart Enköping poängterar att årsredovisningens uppgifter om att nämnderna
bedömt måluppfyllelsen inte är helt korrekta. Det varierar stort hur nämnderna
bedömt måluppfyllelsen – om de överhuvudtaget gjort det. Kommunstyrelsen
diskuterade exempelvis inte sin egen måluppfyllelse alls, och uppdraget till
presidiet att göra det – efter yrkande från Nystart Enköping – utfördes endast i
begränsad omfattning. Nystart gör medskicket att bedömningen av måluppfyllelsen
är ett viktigt underlag för kommande prioriteringar, och bör tas på större politiskt
ansvar i kommande årsredovisningar."

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det
politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen
(2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter
godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om
ansvarsfrihet.
Resultatet för kommunkoncernen och kommunen
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för
Enköpings kommun år 2020. Av årsredovisningen framgår att kommunkoncernen
redovisade ett positivt resultat på 174 mnkr (160 mnkr) varav exploateringsvinster
och gatukostnadsersättningar står för 48 mnkr.
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Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar
uppgick till 97 mnkr vilket motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 70 mnkr eller 2,6
procentenheter bättre resultat jämfört med det budgeterade målet på 1 procent för
2020. Det höga resultatet förklaras främst av de stora statliga satsningarna för att
motverka effekten av Covid-19. Det positiva resultatet tillsammans med lägre
investeringar än planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2020
uppnåddes.
Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar
behöver finansieras trots goda koncernresultat för både 2019 och 2020. Skulden
uppgick vid årsskiftet till totalt 3 588 mnkr vilket motsvarar 78 tkr per invånare. Det
är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största
delen av låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 480 mnkr eller 70
procent.
Samhällsekonomi och befolkning
Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk
ekonomi. Efter den kraftiga nedgången i den svenska konjunkturen i inledningen
av 2020 har en viss återhämtning skett senare delen av året. Enligt statistik från
Statistiska centralbyrån minskade BNP med 2,8 procent (kalenderkorrigerat) 2020
jämfört med 2019. Sveriges kommuner och Regioner spår att konjunkturläget
kommer att stärkas 2021 som ett resultat av påbörjad vaccinering mot Covid-19
men ett normalt konjunkturläge nås först 2024.
Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka i snabb takt. Befolkningen
ökade med 953 personer eller 2,1 procent år 2020 vilket är en tillväxttakt som var
högre än förväntat och den sjätte snabbaste växande kommunen i Sverige.
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Lagstiftningen har ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i
förvaltningsberättelsen.
Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och
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bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån
ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är
på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 75 procent
vara på rätt väg, 15 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 10 procent
bedöms inte vara på rätt väg.
Tre av fyra medarbetarmål är inte på rätt väg i förhållande till målen för 2023.
Resultaten för hållbart medarbetarengagemang, chefers förutsättningar för sina
uppdrag och sjukfrånvaro har en negativ trend medan målet om
personalomsättning ligger i linje med målet. Bedömningen är trots allt att de fyra
medarbetarmålen kommer att uppnås 2023 delvis med anledning av att effekten av
Covid-19 minskar.
Den samlade bedömningen för 2020 är att god ekonomisk hushållning har
uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de
4 medarbetarmålen.
Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en
resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt
30,4 mnkr från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven 2020 och
förslaget är att inga medel reserveras för 2020.
Bilaga
Till ärendet biläggs finansrapport för Enköpings kommunkoncern 2020-12-31.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen planerar en översyn av redovisningsprocessen under 2021 i syfte
att få en mer tillförlitlig, tidseffektiv och ändamålsenlig ekonomihantering. En del av
översynen kommer att bestå av hur det manuella arbetet kan minska med hjälp av
digitalisering. Under arbetet med årsredovisningen för 2020 har vissa brister
upptäckts vilket har lett till felaktigheter och förseningar. Felaktigheterna gäller
även tidigare år. Att redovisningsprocessen fungerar är en förutsättning för att
kunna ge en rättvisande bild av kommunen vilket påverkar beslutsfattande och
styrning.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
__________
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Paragraf 52

Ärendenummer KS2021/120

Ombudgetering bokslut 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med 149 miljoner kronor och
justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade investeringar enligt
sammanställningen nedan, men med ändringen att ombudgeteringen för
investeringar i gata/park utökas med 10,8 miljoner kronor.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges beslutade regler för investeringar ska ombudgetering
(överföring) av investeringsutgifter till nästkommande år beredas i samband med
årsbokslut. Investeringsprojekt följer inte kalenderår utan sträcker sig över
årsskiften med förskjutningar över tid på grund av olika orsaker. Därför behöver
ombudgetering göras för att uppnå en tydlig uppföljning av projektets totala budget
och utfall. Huvudprincipen för ombudgetering är att pågående projekt
ombudgeteras så att de kan fortsätta efter årsskiftet.
De senaste årens utvecklade arbetsrutiner innebär att även justeringar för
projektens utbetalningar ses över i samband med ombudgeteringen för att uppnå
en bättre likviditetsprognos.
Utfallet för de totala investeringsutgifterna för den skattefinansierade verksamheten
är 533 miljoner kronor och budgeten uppgick till 929 miljoner kronor. Av den totala
avvikelsen med 396 miljoner kronor föreslås investeringsbudgeten för 2021 öka
med 138,23 miljoner kronor samt justeras med -19,51 miljoner kronor vilket ger en
nettojustering med 118,72 miljoner kronor. Slutlig budget för verksamheten
gata/park uppgår till 98,7 miljoner kronor. Budgeten har justerats med -10,8
miljoner kronor förutom ombudgetering och omfördelning. Det genomsnittliga
utfallet för gata/park för perioden 2016-2020 är cirka 58 miljoner kronor per år. En
större omfördelning för anpassning till projektet UL linjenäts betalningsplan är gjord
med 16,91 miljoner kronor.
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Den största ombudgeteringsposten är för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 76,14 miljoner kronor. Ombudgeteringen avser främst Korsängen
och Grillby förskolor, grundskola Nyborg samt Bergvreten som beräknas avslutas
under 2021.Upplevelsenämndens största ombudgeteringsposter är för inventarier i
Pepparrotsbadet och bokbuss samt för reinvestering friidrott Enavallen.

KS

Budget
2020

Budgetavvikelse
2020

15,40

6,50

Beslutad
budget Ombud2021 getering
9,40

Justering

Budget 2021
inklusive
ombudgetering
/justering

1,00

10,40

MBN

2,00

1,50

0,00

0,70

0,70

SN

1,10

0,80

0,10

0,20

0,30

168,60

100,50

84,80

15,20

83,60

33,60

84,90

7,69

6,11

98,70

357,80
181,50

221,00
-4,30

224,50
57,17

76,14
0,00

-5,45
-20,17

295,19
37,00

Fastigheter KS/RTJ

23,90

22,70

0,00

16,00

16,00

UPN

30,50

15,50

21,50

15,30

36,80

UAN

30,10

13,60

8,50

6,00

14,50

TN
Planerat underhåll
Gata/park
Fastigheter UAN
Fastigheter UPN

Summa

138,23

100,00

-19,51

Kommunledningsförvaltningens bedömning
I samband med helårsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgeteringar för
investeringsprojekten. Kommunledningsförvaltningen bereder och sammanställer
förslagen. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med bokslut
och årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till ombudgetering följer
kommunfullmäktiges regler för investeringar.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med 138,23 miljoner kronor och
justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade investeringar enligt
sammanställning i tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering med
149 miljoner kronor och justering med -19,51 miljoner kronor för skattefinansierade
investeringar enligt sammanställningen i tjänsteskrivelse daterad 2021-02-16, men
med ändringen att ombudgeteringen för investeringar i gata/park utökas med 10,8
miljoner kronor.
Magnus Hellmark (C) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till Ingvar Smedlunds
(M) ändringsyrkande.
Anders Wikman (NE) yrkar följande: Ombudgeteringen för planerat underhåll ska
vara 44 mkr enligt tekniska nämndens enhälliga beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta
ställning till Ingvar Smedlunds (M) förslag till beslut och därefter till Anders
Wikmans (NE) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning till respektive yrkande och finner att
man beslutat i enlighet med Ingvar Smedlunds (M) förslag till beslut och avslagit
Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande.
__________
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Paragraf 53

Ärendenummer KS2021/166

Svar på ledamotsinitiativ: Vad händer (inte) på
Korsängen -ny budgetprincip för investeringar?
Beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens beslut ska ledamotsinitiativet med rubriken ”Vad händer
(inte) på Korsängen - ny budgetprincip för investeringar?” beredas av
kommunledningsförvaltningen. Ledamotsinitiativet har inkommit från Anders
Wikman (NE).
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Enligt kommunfullmäktiges årsplan 2021 står följande:
”Investeringsplanen består av ett budgetår och fyra planår. Kommunfullmäktiges
beslut av årsplan 2021 innebär att de investeringsposter som kallas
samlingsposter inom den skattefinansierade verksamheten är beslutade för det
kommande budgetåret.
Övriga projekt inom skattefinansierad verksamhet följer en beredningsprocess där
genomförandebeslut tas enskilt för varje projekt för att kunna verkställas. Planåren
innebär ett inriktningsbeslut som revideras i nästkommande budgetår.”
Att det finns en utbetalningspost i investeringsplanen för ett visst år innebär inte att
investeringen är beslutad. Om så vore fallet skulle investeringar såsom grundskola
i Örsundsbro eller Kulturhus Joar med flera anses vara beslutade-vilket de inte är
förrän det finns beslutsunderlag med innehåll, ambitionsnivå och kalkyler.
Enligt kommunfullmäktiges policy för lokalförsörjning är det kommunstyrelsen,
genom kommunledningsförvaltningen, som ska leda och samordna kommunens
lokalförsörjning och processer för lokalresursplaneringen.
Den samlade investeringen med omklädningsrum, läktare och speakertorn har lyfts
till upplevelsenämnden som ett informationsärende. Nämnden tog med
investeringen i sitt förslag till investeringsplan inför 2021. Beredningsmässigt har
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upplevelseförvaltningen till kommunledningsförvaltningen inkommit med en
förenklad behovsbeskrivning av omklädningsrum/förråd samt läktare (exklusive
speakertorn). En preliminär icke-kvalitetssäkrad kalkyl har tagits fram (daterad
2020-12-18) där datum för tas i bruk är år 2023.
Med hänsyn tagen till den stora investeringsvolym som Enköpings kommunkoncern har och står inför, krävs ytterligare och en djupare beredning för att bl a
utröna om det finns möjligheter till samordning med andra investeringsprojekt.
Beredningen väcker ett antal frågor som behöver klargöras, vilket medför att
beslutsunderlaget inte hinner bli klart till kommunfullmäktiges beslut om budget
2022. Om investeringen prioriteras i kommunfullmäktiges beslut om budget 2022
behöver ytterligare beredning ske för att utveckla och kvalitetssäkra
beslutsunderlaget.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Underlag kring investering av omklädningsrum, läktare och speakertorn på
Korsängen bereds klart för att beslut ska kunna fattas.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar på att ledamotsinitiativet ska anses besvarat.
Anders Wikman (NE) yrkar att kommunstyrelsen ger KLF i uppdrag att snarast ge
upplevelsenämnden klartecken till att inleda investeringsprocessen för bygget av
läktare och omklädningsrum mm på Korsängsfältet, i enlighet med
kommunfullmäktiges investeringsbudget och Upplevelsenämndens årsplan för
2021.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Ingvar Smedlund (M) och ett
från Anders Wikman (NE). Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
Ingvar Smedlunds (M) yrkande ställs mot Anders Wikmans (NE) yrkande.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen
ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med Ingvar Smedlunds (M)
yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de som
vill att ledamotsinitiativet ska anses besvarat, i enlighet med Ingvar Smedlunds (M)
yrkande, röstar "Ja" och de som vill bifalla Anders Wikmans (NE) yrkande röstar
"Nej". Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
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RÖSTPROTOKOLL
Beslutande

Ja

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande

X

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande

Nej

Avstår

X

Bitte Myrsell (M)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Ingvar Smedlund (M), ordförande

X

SUMMA

9

6

0

Därmed har kommunstyrelsen bifallit Ingvar Smedlunds (M) yrkande om att
ledamotsinitiativet ska anses besvarat.
__________
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Paragraf 54

Ärendenummer KS2021/130

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern
styrning och kontroll 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av planen för intern styrning och
kontroll.

Beskrivning av ärendet
Varje år antar nämnden en intern kontrollplan för att säkerställa att nämndens
verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen
fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd den 17 mars
2020, paragraf 59.
En delårsuppföljning av de kontrollmoment som är specifika för kommunstyrelsen
redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 september, paragraf 159.
Under perioden från angivet datum till dags dato har följande åtgärder vidtagits för
kontrollpunkterna i den bilagerade riskmatrisen.
Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs inte
En särskild gallringsmodul för diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3 har
avropats vilket skapar förutsättningar för att gallra handlingar med personuppgifter i
systemet och därmed minska risken för att personuppgifter hanteras i strid mot
dataskyddsförordningens regler. Arbetet med att fram dokumenthanteringsplaner
är knutet till kartläggningen av förvaltningens processer och kommer att fortsätta
bedrivas under 2021 och kommer att knytas till införandet av det kommunala earkivet.
Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund
av tidigare oordning i arkivet, dels på grund av rutiner.
När det gäller utlämnande av handlingar från arkivet har en särskild resurs har
fram till och med årsskiftet varit knuten till kommunarkivet för att hantera begäran
om utlämnande av allmänna handlingar, vilket lett till en ökad effektivitet och
skyndsamhet och är en förutsättning för att kommunen ska nå målen i detta arbete.
Vidare har arbetet med förteckningsarbete i arkivet påbörjats men bedöms vara ett
långsiktigt arbete givet resurserna. Vid kontroll 11 februari 2021 var balansen (dvs
öppna ärenden) i arkivet åtta stycken öppna ärenden där flertalet var under
handläggning och en kommunikation pågick med sökande. Inget av ärendena
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kunde hanteras inom ramen för skyndsamt som det fastställs i
tryckfrihetsförordningen. Risken bedöms därför kvarstå, om än i mindre omfattning
än tidigare.
När det gäller utlämnande av allmänna handlingar från verksamheten och diariet
görs bedömningen att denna generellt sker i enlighet med gällande bestämmelser.
Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i
måluppfyllelse, ekonomiska förluster och och att medborgare tappar förtroende för
kommunen.
Kommunstyrelsen antog nya rutiner mot korruption vid sitt sammanträde 15 maj
2020 (paragraf 115, KS2019/312). Arbete för att ta fram ett visselblåsarsystem har
påbörjats. Utbildningar av personal och förtroendevalda har inte genomförts enligt
plan och har därför lagts in i 2021 års verksamhetsplan.
Brister i uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att
nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöfrågor har varit i fokus under året som gått och lokalfrågor för KLF är en
del av detta. Målet med att samla samtliga verksamheter på Linbanegatan har en
grund i att skapa en attraktiv arbetsplats. Strävan med ett aktivitetsbaserat
arbetssätt och miljö är att skapa zoner för lugn och ro, koncentrerat arbete, samtal,
teamarbete, lunchrum, fika i miljöer med eller i kombination med arbete. Den
omfattande personalomsättningen som fanns inom förvaltningen under första
halvåret har dämpats men är på helårsbas över kommunens ambitionsnivå. Initiativ
har tagits för att stödja chefers arbetsmiljöansvar vid distansarbete. En stödjande
enkät från Prevent om distansarbete har tagits fram med syfte att fånga in de
specifika arbetsmiljöfrågor som just distansarbete kan medföra. Samtliga
avdelningar arbetar aktivt med årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. En enkät har gått ut som ska besvaras på APT, detta arbete
pågår. Facklig part framför att genomgången framöver på varje APT bör göras med
skyddsombud närvarande. Arbetsmiljöverket har genomfört en undersökning under
2020. Rapporten föranleder en del åtgärder på förvaltningsövergripande nivå.
Under KLF ledningsgrupp har det lyfts att avdelningschefer påminner medarbetare
om att göra tillbudsrapporteringar i systemet ”Invit Flexite”. Även påminnelser som
att arbeta aktivt i ”Adato” har gått till cheferna även om Adato är självspelande då
behov av chefens insatser automatiskt kommer som en påminnelse via e-post tex
vid upprepad kortidsfrånvaro. KLF utgör en pilot som syftar till att tydliggöra
fördelning av arbetsmiljöansvar i hela kommunen. Även detta arbete fortsätter in
mot 2021 med steget att se över samtliga delegationer från KSO till medarbetare.
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En viktig del i detta är att samtliga chefer som ges delegation även ges möjlighet
att medverka i en arbetsmiljöutbildning.
Barnperspektivet tas inte i beaktande i samtliga beslut vilket medför att en grupps
rättigheter riskerar att kränkas och gällande lagstiftning inte efterföljs.
Arbetet pågår med att skapa bättre förutsättningar för välgrundade beslut som
exempelvis tar hänsyn till barnkonventionen och på att barnkonsekvensanalys
görs i ärenden som berör barn och unga. Ändringar i mallar för tjänsteskrivelser
görs och en sida för att samla frågor kring barnkonventionen har skapats på komin.
Vidare har förtroendevalda fått en första introduktionsutbildning i ämnet. Det kan
konstateras att frågan om barnrätt hanteras i pågående arbeten, t ex kring
utvecklingen av västerleden men att vid stickprov av ärenden till Kommunstyrelsen
kan vi konstatera att de kommunförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen
inte nått hela vägen och att barnrättsperspektivet inte uttryckligen adresseras i
exempelvis ärenden rörande plan- och exploatering. Det finns därför skäl fortsätta
att följa denna fråga.
Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling,
vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterföljs.
Arbetet med uppföljning och analys av direktupphandlingar har påbörjats och
kommer att rapporteras under 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Åtgärder har vidtagits för att hantera de risker med rubrikerna 1-6 ovan, men
samtliga de åtgärder som planerats för att hantera dem har inte genomförts under
året. Bedömningen är därför att kontrollpunkterna ligger kvar i kommunstyrelsens
plan för intern styrning och kontroll år 2021.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av planen för intern styrning och
kontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av planen för intern styrning och
kontroll.
__________
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Paragraf 55

Ärendenummer KS2021/218

Delegation om föreskriftsrätt om förbud mot att vistas
på särskilda angivna platser
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång.
3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och
avgränsade genom markering på karta.
4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen
upphäva föreskrifterna i förtid.
5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 följer att regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna
får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Regeringen har med stöd av ovan nämnda lag och genom en ändring i förordning
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 gett kommunerna rätten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i
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en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Både lag och förordning som ligger till grund för kommunens föreskriftsrätt är
tillfälliga och föreskrifterna måste remitteras till Folkhälsomyndigheten och
smittskyddsläkaren. Givet att det är en pågående pandemi kan beslut behöva
fattas med kort varsel, beroende på hur enskilda hörsammar rekommendationer
och regler. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften
ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att
förlänga föreskriften en gång med högst motsvarande tid. Det föreslås att om
kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska
beslut om det fattas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på
särskilt angivna platser.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång.
3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och
avgränsade genom markering på karta.
4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen
upphäva föreskrifterna i förtid.
5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

__________
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Paragraf 56

Ärendenummer KS2020/464

Uppföljning av nämndernas planer för intern styrning
och kontroll 2020
Beslut
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2020
till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Genomgången av uppföljningarna för 2020 visar på att arbetet med de interna
kontrollplanerna fortlöper hos nämnderna. I uppföljningen redovisar nämnderna att
avvikelser och åtgärder inom ramen för respektive nämnds ansvarsområde
hanteras.
Kommunledningsförvaltningen observerar att rapporteringen till kommunstyrelsen
behöver fortsatt utvecklas för att ge kommunstyrelsen förutsättningar att bedöma
behov av förbättring och åtgärder. För 2021 kommer nämndernas
internkontrollplaner att vara en del av nämndernas årsplaner. Det möjliggör för
kommunstyrelsen att skapa en mer samlad bild av kommunens plan för
internkontroll.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Genomgången av uppföljningarna för 2020 visar på att arbetet med de interna
kontrollplanerna fortlöper hos nämnderna. I
uppföljningen redovisar nämnderna att avvikelser och åtgärder inom ramen för
respektive nämnds ansvarsområde hanteras.
Kommunledningsförvaltningen observerar att rapporteringen till
kommunstyrelsen behöver fortsatt utvecklas för att ge kommunstyrelsen
förutsättningar att bedöma behov av förbättring och åtgärder. För 2021 kommer
nämndernas internkontrollplaner att vara en del av nämndernas årsplaner. Det
möjliggör för kommunstyrelsen att skapa en mer samlad bild av kommunens plan
för internkontroll.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2020
till handlingarna
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2020
till handlingarna
__________
Kopia till:
Revisionen
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Paragraf 57

Ärendenummer KS2021/129

Avsiktsförklaring – C-tillsammans
Beslut
Avsiktsförklaringen – C-tillsammans, daterad 21-03-09, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och
Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen
att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.
Enköpings kommunstyrelse fattade beslutet på sammanträdet den 17 mars 2020,
paragraf 47.
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra
övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och Hr. De
övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom
områdena ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner kan variera
över tid och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald kommun ansvarar
för att ta fram handlings- eller projektplaner och driva genomförandet inom de olika
områdena.
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor som
kan uppnås inom de olika samarbetsområdena.
Enköpings kommun är förnärvarande inte ansvarig för att ta fram projektplan eller
handlingsplan för något område. Relevanta avdelningar på
kommunledningsförvaltningen deltar kontinuerligt i ett erfarenhetsutbyte med
övriga kommuner inom de olika samarbetsområdena och har möjlighet att ta en
mer aktiv roll i projekten när det bedöms vara till nytta för verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är till gagn för Enköpings kommun att
ha ett etablerat samarbete i de utvalda samarbetsområdena med kommunerna i Ctillsammans och föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner
avsiktsförklaringen.
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Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen.
Kommunen har dock åtagit sig att avsätta tillräckligt med personella resurser i de
projekt de väljer att delta i.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Avsiktsförklaringen – C-tillsammans, daterad 21-02-19, godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Avsiktsförklaringen – C-tillsammans, daterad 21-03-09, godkänns.
__________
Kopia till:
Samarbetskommunerna inom C-tillsammans
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Paragraf 58

Ärendenummer KS2020/542

Avsiktsförklaring och tomträttsavtal Bredsand 1:366 godkännande av avtal
Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Kommunledningsförvaltningen ska utreda att avsiktsförklaring daterad 2021-02-19
ersätts med följande åtgärd:
- Att kommunen bildar det bolag dit tomträttsavtalet överlåtes, samt att
bolagsordningen får den utformning där kommunfullmäktiges samtycke krävs för
ändring och att en hembudsklasul skrivs in.
- Att kommunen behåller minst en aktie i bolaget vid överlåtelse/försäljning av
aktier till First Camp Sverige AB, Helt enligt förslaget till lösning från advokat Mats
Åleskog daterat 2015-12-18.
- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget.

Reservationer
Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad
(S), Solweig Eklund (S) och Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

Särskilda yttranden
Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:
"Under många år har flera partier verkat för att Enköping skall avsäga sig
rådigheten över Bredsands camping i form av att sälja en tomträtt för området och
under lika lång tid har Miljöpartiet arbetat mot ett sådant förslag.
Vi menar att Enköpings viktigaste badplats och intilliggande camping inte får
privatiseras genom att sälja ut den som tomträtt, vilket gör att kommunen för alltid
mister sin rådighet över området. Kommunen behöver ha möjlighet att styra över
tillgänglighet, servicenivå, skötsel och andra aspekter kring detta område, därför
yrkar vi avslag på förslaget.
Vi menar också att bedömningen av de sociala konsekvenserna i
beslutsunderlaget är felaktiga. Detta eftersom vi bedömer att den exploatering som
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en tomträtt ger möjlighet till med stor sannolikhet kommer att påverka vilka som
kommer att ha råd att köpa, hyra och på andra sätt nyttja området jämfört med
idag. Området kommer då troligen att nyttjas i större utsträckning av personer och
familjer med högre inkomstlägen än idag, detta borde ha beaktats i
beslutsunderlaget"
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande särskilda yttrande:
"Beslutsförslagen, både det i förväg utskickade och det på sammanträdet
redovisade förslaget, har alltför långtgående konsekvenser för kommunens
rådighet över Bredsandsområdet. Som ersättare i styrelsen har jag inte rätt att
yrka. Hade jag haft det skulle jag ha yrkat avslag på både det utskickade förslaget
och de på sammanträdet redovisade förslagen."

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att vid kommunstyrelsens
sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet återremitteras och
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och konsekvenser av att i
stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för Bredsands camping.
För detta har samtal förts med nuvarande aktör samt ett pm. tagits fram som
bifogas.
Förvaltningen står kvar i bedömningen att en upplåtelse med tomträtt är lämplig
under förutsättning: att kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer
att utveckla verksamheten; att kommunen inte avser att driva campingverksamhet i
egen regi; samt att kommunen inte vill göra egna investeringar i anläggningen.
Tidigare förslag var att tomträtt ska överlåtas till bolag där kommunen äger en
aktie. I skrivelsen görs dock bedömningen att om en försäljning av tomträtt
genomförs i strid med hembuds- och förköpsklausul kommer kommunen ha svårt
att få framgång i en rättslig prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt
att avtala om att viten ska utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte
görs.
Förvaltningen föreslår istället att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår
om First Camp inte gör utlovade investeringar. Parterna tecknar också en
avsiktsförklaring där kommun åtar sig att upplåta arrendeområdet med tomträtt och
First Camp åtar sig att inte sälja eller överlåta till tredje part. Om försäljning blir
aktuell ska kommunen få möjlighet till återköp. Förslaget säkerställer i
tomträttsavtalet att nödvändiga investeringar görs på campingområdet.
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Avsiktsförklaringen är till skillnad mot tomträttsavtalet en icke juridiskt bindande
överenskommelse.
Bredsands Camping drevs tidigare av Nordic Camping & Resort AB. De har under
2019 gått samman med First Camp. Tidigare Nordic Camping & Resort AB är
numera ett bolag under företagskoncern United camping som använder
varumärket First Camp. Bolaget ”Tomträtten Bredsand 1:22 AB”, 559258-5482,
som tomträtten överlåts till är ett helägt dotterbolag till First Camp Sverige AB,
556618-9873
Bakgrund
På Bredsandsområdet ligger Bredsands camping. Verksamheten bedrivs
förnärvarande av First Camp Sverige AB (FCS). FCS arrenderar av
Upplevelseförvaltningen ett markområde om ca 23 000 kvm inom fastighet
Bredsand 1:22. Arrendestället är upplåtet för campingverksamhet. I arrendet ingår
även skötsel av den allmänna badplatsen i Bredsand för vilket kommunen ersätter
FCS.
Vidare har genom tomträttsavtal fastigheten Bredsand 1:93 (vandrarhemmet)
upplåtits till First Camp Sverige AB fr om 2012-10-15. Avtalet avser en period om
20 år. Av avtalet framgår ändamålet vandrarhem och stugor.
First Camp Sverige AB vill ingå ett tomträttsavtal då man behöver kunna pantsätta
tomträtten för att möjliggöra investeringar i anläggningen. En tomträtt ger normalt
samma typ av säkerhet som fast egendom. Ett arrendeavtal är inte möjligt att
pantsätta på samma sätt. En överlåtelse med tomträtt ger liten rådighet över
fastigheten, då en tomträtt i stort motsvarar ett normalt ägande av fast egendom.
Det går inte heller att sakrättsligt avtala om ett överlåtelseförbud avseende tomträtt
till ny innehavare.
Bredsands centrala funktion inom friluftsområdet gör dock att kommunen vill ha ett
inflytande över nuvarande arrendeområde även om den upplåtes med tomträtt. För
att uppnå detta togs en avsiktsförklaring fram där tomträtten skulle överlåtas till
bolag i vilken kommunen har aktie i. Genom hembuds- och återköpsklausul skulle
kommunen försäkra sig om framtida inflytande över området.
Avsiktsförklaringen godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS
paragraf 238. Detaljplanen över Bredsand kunde därmed fastställas av
kommunfullmäktige den 14 november 2016, paragraf 210.
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När detaljplanen var antagen påbörjades i enlighet med avsiktsförklaringen en
fastighetsreglering, då del av Bredsand 1:22 styckades av (arrendeområdet, exkl
strandremsan) till ny fastighet, Bredsand 1:366. Det är alltså denna fastighet som
planeras överlåtas med tomträtt. Fastighetsregleringen slutfördes den 25
november 2019. Fastighetens avgränsning framgår av bilaga 3.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för
Bredsands camping.

Ärendets beredning
I beredningen har kommunjurist och mark-och exploateringsavdelningen deltagit.
Extern jurist har medverkat i dialogen med First Camp (och tidigare Nordic
Camping) med att ta fram bolagsordningen när detta var aktuellt.
Upplevelseförvaltningen har bidragit med input om efterlevnad i
skötselanvisningarna i befintligt arrendeavtal och påbörjat förhandling om nytt
driftavtal för skötsel av strandremsan.
Flera beslut har tidigare tagits i andra ärenden som är relaterade till detta ärende.
Kommunfullmäktige uppdrog, i sitt budgetbeslut för budget 2009, till fritidsnämnden
att i samråd med tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden att utreda
hur Bredsandsområdet kan utvecklas i framtiden. Utredningen kom fram till att det
behövs investeringar och att kommunen inte ska stå för dessa. Utredningen
rekommenderade att tomträttsavtal upprättas och att kommun har full rådighet över
själva stranden.
Den 6 september 2011 beslutade kommunstyrelsen att tilldela markanvisning till
Nordic Camping och starta detaljplanearbetet, KS2011/181. Uppdrag ges till
upplevelsenämnden att teckna arrendeavtal med Nordic Camping i avvaktan på
tomträttavtal.
Den 2 oktober 2012 godkänner kommunstyrelsen tomträttsavtal för
vandrarhemmet, KS2012/328
Avsiktsförklaring som beskrev hur tomträtt skulle placeras i bolag där kommunen
äger en aktie i godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016, KS2016/476.
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Detaljplanen över Bredsands fritidsområde fastställdes av kommunfullmäktige den
14 november 2016, KS2011/28.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 beslutades att ärendet
återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter och
konsekvenser av att i stället för ett tomträttsavtal sluta avtal om ett hyresavtal för
Bredsands camping.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunen har tidigare bedömt det som möjligt att bolagsordningen i det bolag
som tomträtten överlåtes till utformas på ett sådant sätt att en framtida överlåtelse
inte kan ske utan kommunens samtycke. Genom ett förköpsförbehåll så skulle
kommunen få möjlighet att köpa aktier vid en eventuell överlåtelse och kan således
förhindra en överlåtelse om kommunen anser att ny ägare inte kommer utveckla
Bredsandområden på önskvärt sätt.
Förvaltningen gör nu bedömningen att en lösning med förköps- och hembuds
klausul i bolagsordningen inte är en garanti för att köparen avstår en
vidareförsäljning av tomträtten. Om en försäljning genomförs i strid med hembudsoch förköpsklausul kommer kommunen ha svårt att få framgång i en rättslig
prövning att häva försäljningen. Däremot är det möjligt att avtala om att viten ska
utgå om utlovade investeringar på anläggningen inte görs.
Förvaltningen föreslår att kommunen tecknar ett tomträttsavtal där vite utgår om
First Camp Sverige inte gör utlovade investeringar. Detta avtal kompletteras med
en avsiktsförklaring där First Camp åtar sig att inte sälja vidare till tredje man. Om
försäljning blir aktuellt ska kommunen få möjlighet till återköp. En avsiktsförklaring
uttrycker ett löfte mellan parter om fortsatt hantering men är inte juridisk bindande
överenskommelse. Underlåtelse att fullgöra vad som utlovas i avtalsförklaringen
medför inte någon skadeståndsskyldighet.
Med anledningen av kommunstyrelsens beslut om återremiss den 27 oktober 2020
har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett pm om upplåtelseformer (bilaga 4)
samt fört samtal med First Camp om möjligheterna till alternativa upplåtelseformer
för campingen i Bredsand.
Arrende eller hyresavtal: Kommunen har större inflytande med ett arrende eller
hyresavtal. First Camp är dock fortfarande inte beredda att utföra nödvändiga
investeringar så långe de inte kan låna med fastigheten/tomträtten som säkerhet.
Denna upplåtelseform är därför inte aktuell om kommunen vill att investeringarna
utförs och inte är beredda att bekosta dem på egen hand.
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Tjänstekoncession: Även här finns stora möjligheter att genom kravställning
påverka hur verksamhetsstället sköts. Tjänstekoncession skapar en exklusivitet för
en aktör att bedriva verksamheten. Denna lösning kräver en ny upphandling vilket
medför att nödvändiga investeringar skjuts framåt. Det är vanligt att kommun inför
en upphandling av tjänstekoncession rustar området för att ge vinnande aktör goda
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nuvarande aktör ser inga förutsättningar
att på egen hand bekosta investeringar om området upplåts med
tjänstekoncession.
Tomträtt: En tomträtt ger nuvarande aktör möjlighet att låna till investeringar.
Kommunen har dock inga möjligheter att teckna ett juridiskt bindande avtal om
återköp och bygger således på att det finns ett förtroende att nuvarande aktör kan
utveckla verksamhetsstället. Vid överlåtelsen av tomträtten upphör befintligt
arrendeavtal. Det ersätts av ett driftavtal som upplevelseförhandlingen tar fram.
Sammantaget anser förvaltningen anser att tomträtt är en lämplig upplåtelseform
när:
- Kommunen har förtroende för att nuvarande aktör kommer att utveckla
verksamheten;
- Kommunen inte avser att driva campingverksamhet i egen regi; samt
- Kommunen inte vill bekosta investeringar i området med egna medel
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaring och
tomträttsavtal med First Camp Sverige AB.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Avsiktsförklaring daterad 2021-02-19 godkänns.
2. Tomträttsavtal med Tomträtten Bredsand 1:22 AB, 559258-5482, godkänns.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plex-utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP), Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Linda
Johansson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Anders Lindén (SD) yrkar på återremiss med följande motivering:
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Kommunledningsförvaltningen ska utreda att avsiktsförklaring daterad 2021-02-19
ersätts med följande åtgärd:
- Att kommunen bildar det bolag dit tomträttsavtalet överlåtes, samt att
bolagsordningen får den utformning där kommunfullmäktiges samtycke krävs för
ändring och att en hembudsklasul skrivs in.
- Att kommunen behåller minst en aktie i bolaget vid överlåtelse/försäljning av
aktier till First Camp Sverige AB, Helt enligt förslaget till lösning från advokat Mats
Åleskog daterat 2015-12-18.
- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget
- Att tomträttsavtalet under allmänna bestämmelser punkt 1 anpassas till det nya
kommunala bolaget.

Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta
ställning till om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras i enlighet
med Anders Lindéns (SD) återremissmotivering. Kommunstyrelsen godkänner
beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man
valt att återremittera ärendet med Anders Lindéns (SD) motivering.
__________
Kopia till:
För åtgärd: Kommunledningsförvaltningen, plan- och exploateringsavdelningen
För kännedom: Upplevelseförvaltningen
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Paragraf 59

Ärendenummer KS2020/874

Svar på remiss - Mälarens vattenvårdsförbund
Beslut
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på
organisation och finansiering.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 mars 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Enköpings kommun har erbjudits
möjlighet att besvara remissen ”förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds
verksamhet 2022-2027 samt förslag på organisation och finansiering”. Enköpings
kommun är sedan tidigare medlem i såväl Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf)
som i projektet Mälaren en sjö för miljoner (MER).
Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget Vägval 2 - Utveckla verksamheten i
linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation och
finansieringsprincip. Vi utvecklar detta ytterligare i vårt yttrande till Mvvf.
Bakgrund till arbetet
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta
fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning av
att projektet Mälaren - en sjö för miljoner löper ut till sista december 2021. Slutår
2027 valdes med anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha uppnått god
status i våra vattendrag detta år.
En utsedd arbetsgrupp inom Mvvf tog under våren 2020 fram ett utkast till vision. I
september hölls ett informationsmöte dit samtliga medlemmar bjudits in. Senare
delen av hösten har förbundet genomfört sex arbetsgruppsmöten med
medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in medlemmarnas
synpunkter.
Responsen från oss medlemmasorganisationer har genomgående varit positiv.
Önskemålet från medlemmarna är att, det viktiga, vattenvårdsarbetet behöver
trappas upp ytterligare. Därför har Mvvf tydligt pekat ut att det är vägval 2
förbundet vill gå vidare med.
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Vägval 2 går i korthet ut på att utveckla Miljöövervakning i Mälaren inklusive
tillrinnande vattendrag (avrinningsområdet!) och metoder för uppföljning av
åtgärder, verka som kompetensnätverk, samverka för att sprida kunskap mellan
medlemmarna, stötta samtliga medlemmar med samordning av åtgärder,
projektutveckling och att söka finansiering. Gör vår röst hörd gentemot
sektorsmyndigheter, lyfta frågan om våra medlemmars behov kring vattenvård och
att kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Vi bedömer att Enköpings kommun ska stå bakom Mälarens vattenvårdsförbunds
förslag till Vision och att förbundet ska arbeta utifrån Vägval 2 - Utveckla
verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation
och finansieringsprincip.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på
organisation och finansiering.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 mars 2021 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på
organisation och finansiering.

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till plan-, mark- och exploateringsutskottets
förslag till beslut.
__________
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Paragraf 60

Ärendenummer KS2021/151

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022
Beslut
Taxa för kopiering av allmän handling antas för 2022. Taxan börjar gälla, efter
beslut i kommunfullmäktige, från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt reglerna om offentlighetsprincipen, på begäran, lämna ut en
kopia av en allmän och offentlig handling. Kommunen har då rätt att, efter beslut i
kommunfullmäktige, ta ut en avgift för sådana kopior.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Dåvarande kommunledningskontoret gjorde 2017 en genomlysning av taxan för
kopiering av allmänna handlingar. Taxan har sedan dess varit oförändrad.
Kommunledningsförvaltningen ser inget behov av att ändra i taxan inför 2022 och
föreslår därför att föreslagen taxa antas att gälla för 2022.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Taxa för kopiering av allmän handling antas för 2022. Taxan börjar gälla, efter
beslut i kommunfullmäktige, från och med den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Taxa för kopiering av allmän handling antas för 2022. Taxan börjar gälla, efter
beslut i kommunfullmäktige, från och med den 1 januari 2022.
__________
Kopia till:
Klicka här för att ange text.
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Paragraf 61

Ärendenummer KS2021/152

Valnämndens årsplan 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt den styrmodell som beslutades den 9 december 2019 (KS2019/744) ska
nämnderna ta fram en årsplan som ett komplement till nämndernas långsiktiga
planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina årsplaner senast december
2020 och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan senast januari 2021.
Valnämndens årsplan togs vid det första sammanträdet 2021 varför styrmodellen i
denna del inte följts. Inför föregående möte (10 november 2020), som var det enda
sammanträdet under året, var förvaltningens bedömning att årsplanen inte ännu
kunde fastställas. Årsplanen anmäls till kommunfullmäktige som ett
informationsärende.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan.
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå
de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker. Årsplanerna är
upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och innehåll.
Skäl till avvikelse från styrmodellen bedöms föreligga.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 62

Ärendenummer KS2021/153

Revidering av valnämndens reglemente
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att föreslagna ärenden är
nödvändiga och motiverade. Förvaltningen föreslår därför att reglementet ska
ändras i enlighet med Valnämndens förslag.
Beredning
Ärendet har beretts inom Kommunledningsförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga. Reglementet påverkar inte valnämndens ansvarsområde och har ingen
budgetpåverkan.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktige fastställer valnämndens reglemente enligt förslag, VALN2021/1.
__________
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Paragraf 63

Ärendenummer KS2021/147

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt punkt 33 och 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt 5 kapitlet 35
paragrafen i kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag beredas så
att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Kommunledningsförvaltningen har den 26 februari 2021 sammanställt över ej
slutbehandlade motioner och medborgarförslag (Bilaga 1 och 2). Listan omfattar 6
motioner och 44 medborgarförslag. Två av motionerna är äldre än ett år, övriga
befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen. När det gäller medborgarförslagen är
två äldre än ett år. Övriga befinner sig inom den lagstadgade tidsfristen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Årets första redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag visar på
fyra ärenden, två medborgarförslag och två motioner, som inte följer den tidsfrist
på 12 månader som nämns kommunallagen. En ökning i antalet väckta och ej
färdigbehandlade medborgarförslag kan också konstateras, 44 stycken att
jämföras med 28 stycken i augusti förra året. Bedömningen är att det i första hand
inte beror på att det tar längre tid att besvara förslagen utan att det skett en ökning
i antalet inlämnade medborgarförslag.
Nedan redogörs för status på de ärenden där tidsfristen gått ut eller går ut under
det första halvåret 2021:
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•

Motion - Håll tempot i utvecklingen av Statt-tomten (KS2018/776).
Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 19 november 2018.
Ärendet bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Motion - Inrätta en visselblåsarfunktion (KS2020/168). Skickades till
kommunstyrelsen för beredning den 2 mars 2020. Skickades åter till
kommunledningsförvaltningen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9
februari 2021 för fortsatt beredning.

•

Motion - Utveckla samverkan mellan kommunen och ideella och idéburna
organisationer genom att använda IOP-avtal (Idéburet-Offentligt
Partnerskap) (KS2020/399). Skickades till kommunstyrelsen för beredning
den 8 juni 2020. Ärendet bereds i nuläget på
kommunledningsförvaltningen.

•

Medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska
språkkunskaper (KS2020/64). Skickades till kommunstyrelsen för
beredning den 14 april 2020. Ärendet bereds i nuläget på
kommunledningsförvaltningen.

•

Medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen
(KS2020/121) Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 2 mars
2021. Ärendet bereds i nuläget på kommunledningsförvaltningen och
beslut väntas på kommunstyrelsen i april.

•

Medborgarförslag - Allmänning/Lekplats Bredsand (KS2020/306).
Skickades till kommunstyrelsen för beredning den 11 maj 2020. Ärendet
bereds på samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut beräknas på
kommunstyrelsen den 27 april 2021, det vill säga inom tidsfristen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 mars 2021 och lämnat förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag daterad 26 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna.
__________
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Kopia till:
Samtliga nämnder, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

46 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-23
Kommunstyrelsen

Paragraf 64

Ärendenummer KS2021/224

Ledamotsinitiativ om att byta ut Ipads mot bärbara
datorer till mandatperioden 2022 - 2026
Beslut
1. Ledamotsinitiativet får väckas
2. Ledamotsinitiativet skickas till kommunledningsförvaltningen på beredning.

Beskrivning av ärendet
Anders Lindén (SD) har den 17 mars 2021 inkommit med ett ledamotsinitiativ om
att byta ut Ipads mot bärbara datorer till mandatperioden 2022 - 2026.
Anders Lindén (SD) redogör för ärendet.
__________
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Paragraf 65

Övriga frågor
Beskrivning av ärendet
Anders Wikman (NE) har den 22 mars 2021 inkommit med frågor om dokumentet
"Spelregler för samspel mellan politiker och tjänstemän".
Frågorna ställs och besvaras.
__________
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Paragraf 66

Ärendenummer KS2021/128

Information om policy för inköp och upphandling
Beskrivning av ärendet
Informationsärendet utgår.
__________
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Paragraf 67

Ärendenummer KS2021/127

Information om riktlinje för inköp och upphandling
Beskrivning av ärendet
Informationsärendet utgår.
__________
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Paragraf 68

Ärendenummer KS2020/46

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 17
mars 2021 anmäls och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän.
Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata
kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Personalärenden
- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i
personalärenden under november 2020 och februari 2021
Inköpsärenden
- Inköpsavdelningens förteckning över delegationsbeslut i inköpsärenden
Beslut om att bevilja/avslå medel ur kompetensutvecklingsfonden
- Beslut 1-3 (2021), KS2021/26
- Beslut 21-22 (2020), KS2020/75
Beslut om lån
- Delegationsbeslut – Nytt lån Enköpings kommun, daterat 2021-02-16,
KS2021/113
Beslut om borgen
- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 202102-18, KS2021/114
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Paragraf 69

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet
- Protokoll från Central Samverkansgrupp (CSG) den 11 januari 2021
- Åtgärdsrapport gällande aktgranskning med kritik, Överförmyndarnämnden,
KS2021/176
__________
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Paragraf 70

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beskrivning av ärendet
Inga valärenden har inkommit.
__________
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Paragraf 71

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund (M) informerar om att han haft ett möte angående samverkan i
hälso- och sjukvårdsfrågor.
Mats Flodin (M) informerar om att han deltagit på SKR:s arbetsmarknads- och
näringslivsdagar.
__________
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Paragraf 72

Information om Corona-läget
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Magnus Åsman informerar om Corona-läget
__________
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Paragraf 73

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

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