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Paragraf 124

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 125

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
- Ärende 5 "Förvärv av aktie i Nya Bredsands AB" utgår
- Ärende 5b "Återrapport från kommunstyrelsens ordförandes uppdrag att träffa
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden för att diskutera hur en budget i balans ska uppnås" har lagts till
dagordningen.
__________
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Paragraf 126

Ärendenummer KS2020/342

Projektdirektiv handlingsplan för dagvatten Enköpings
kommun - beslut om uppdrag
Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 maj 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Svensk vattenförvaltning syftar till
att förbättra våra vattenmiljöer och att skapa en långsiktig hållbar förvaltning av
våra sjöar, vattendrag, kust samt grundvatten. Miljökvalitetsnormerna är ett av de
verktyg som arbetet med att förvalta och förbättra Sveriges vatten baseras på.
Vattenmyndigheterna tar fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
övervakningsprogram som beskriver kvaliteten i våra vatten, hur vi ska övervaka
våra vatten och vilka åtgärder som behöver komma till för att rätt kvalitet ska kunna
uppnås.
I åtgärdsprogrammet riktar Vattenmyndigheten åtta stycken åtgärder till
kommunen, bland annat att kommunen ska utveckla vatten-, dagvatten- och
avloppsvattenplaner.
Det finns ett behov av att ta ett samlat grepp kring hur Enköpings kommun ska
arbeta med och utveckla hanteringen av dagvatten. I dagsläget finns en framtagen
VA-plan, en dagvattenutredning för Enköpings tätort och en vattenplan som är
under framtagande. Det behövs ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp
på dagvattenfrågan, avseende hanteringen av förorening och risk för
översvämning. Handlingsplan för dagvatten kommer att beskriva vilka
förutsättningarna är idag (Nuläge), vilka risker som finns, var det finns påverkan
och vilka åtgärder som bör genomföras för att dels nå miljökvalitetsnormen i
vattenförekomsterna och dels motverka risken för översvämning av bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte våren 2019 om att gå med i Life IP Rich
Waters. I början av 2020 fick vi det glädjande beskedet att vi får gå med i projektet.
Därmed får vi också stöd för genomförandet av projektet framtagande av
handlingsplan för dagvatten.
Vi bedömer att det är viktigt att kommunen tar fram en handlingsplan för dagvatten
om det ska vara möjligt att nå god ekologisk status i våra vattenmiljöer samtidigt
som vi minskar eller eliminerar risken för översvämning av bebyggelse. Vidare så
ligger en handlingsplan för dagvatten i linje med Vattenmyndighetens förväntan i
åtgärdsprogrammet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får, tillsammans med berörda förvaltningar, i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
En beslutad dagvattenplan ska finnas årsskiftet 2021/2022.
Vattenstrateg Johan Axnér redogör för ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 4 juni 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för dagvatten för Enköpings kommun.
2. Handlingsplan för dagvatten ska verka för att kommunen uppfyller sin del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
3. Handlingsplan för dagvatten ska vara beslutad årsskiftet 2021/2022.
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__________
Kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö och byggnadsförvaltningen
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Paragraf 127

Ärendenummer KS2019/649

Detaljplan för del av Albäck 3:29
Beslut
1. Detaljplanen antas.
2. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 maj 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nuvarande brandstation i centrala
Fjärdhundra behöver ersättas med en ny eftersom befintlig brandstation inte
uppfyller dagens utrymmesbehov. Bättre lokaliserad och effektivare
räddningstjänst bedöms vara en samhällsviktig funktion i en växande region.
Kommunstyrelsens plan-mark och exploateringsutskott gav den 14 november 2019
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan
och skicka förslaget på samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en ny brandstation i
Fjärdhundra. Detaljplanen möjliggör en placering i utkanten av Fjärdhundra tätort
på en plats som bedöms ha god tillgänglighet för såväl inryckande
deltidsbrandmän som utryckande räddningsfordon via riksväg 70, länsväg 254 och
Stora vägen genom Fjärdhundra tätort. Ett genomförande av planen säkerställer
bevarande av rekreativ tätortsnära natur.
Revideringar och justeringar av planförslaget har skett efter både samråd och
granskning, främst gällande dagvattenhanteringen men det har även tillkommit en
naturinventering och olika förtydliganden i plankarta och planbeskrivning efter
inkomna synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Planprocessen har bedrivits med standardförfarande. Samråd har genomförts 16
mars -6 april 2020 och granskning 6 -20 maj 2020. Inkomna synpunkter under
samråd och granskning finns redovisade och bemötta i samrådsredogörelse
respektive utlåtande.
Det finns en sakägare kvar med synpunkter från samrådet, men det finns en
pågående dialog mellan sakägare och kommunen. Frågan gäller skogen längst
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med den södra fastighetsgränsen och man diskuterar en samordnad
skyddshuggning för att minimera risken för fallande träd över fastighetsgränsen
som kan orsaka skador.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1.Detaljplanen antas.
2.Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 4 juni 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
1. Detaljplanen antas.
2. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kapitlet miljöbalken.
__________
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Paragraf 128

Återrapport från kommunstyrelsens ordförandes
uppdrag att träffa utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
och socialnämnden för att diskutera hur en budget i
balans ska uppnås
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund redogör för vad som framkommit i samtalen om den ekonomiska
situationen inom vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden.
__________
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Paragraf 129

Ärendenummer KS2018/760

Återrapportering om arbetet med att sammanföra skola
med teknik- och yrkesutbildning med företag
Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Medborgarförslag om skapande av FORUM BAHCO anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det den 12 november 2018 inkom ett
medborgarförslag som föreslår ett skapande av Forum Bahco. Förslagsställarna vill
att Enköpings kommun tillsätter en arbetsgrupp som får vidareutveckla idéer om ett
nytt Bahco-museum och andra verksamheter som kan relatera till begreppet
Bahco. Medborgarförslaget togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 24
september 2019. Kommunstyrelsen beslutade då, paragraf 148.
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppgift att till kommunstyrelsen senast den 1
juni 2020 redovisa hur kommunen arbetar med att sammanföra skola med teknikoch yrkesutbildning med företag, samt redovisa förslag på hur detta arbete kan
utvecklas.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ha en fortsatt dialog med
initiativtagarna till Bahco Forum angående lokalfrågor. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2020.
På kommunstyrelsen den 17 mars 2020 återrapporterades beslutspunkt två genom
en muntlig redogörelse om de insatser som görs för att bevara kulturarvet Bahco
och det stöd upplevelseförvaltningen ger i lokalfrågor rörande föremål från JPJohansson samlingarna.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Teknikprogrammet på Utbildningsförvaltningen genomför en mängd olika aktiviteter
som syftar till att sammanföra skola med teknik- och yrkesutbildning med företag.
Programmet har samarbete med olika företag och ett aktivt tjejnätverk som årligen
gör studiebesök hos olika organisationer som exempelvis IBM, Ena energi,
Jernkontoret och Viable Cities. Teknikprogrammet genomför Ung företagsamhet
som en obligatorisk kurs och har ett samarbete med såväl lokala näringslivet som
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utbyte kring företagande med en skola i Österrike. Representanter från skolledning
och lärare är alltid representerade på God morgon Enköping för att knyta kontakter
och träffa företagare.
Alla yrkesprogram har 15 veckors praktik ute på företag. Utöver det har flera
yrkesprogram olika kontakter med företag, till exempel Fordonsprogrammet
(Scania), Bygg- och anläggningsprogrammet (de företag som vinner
upphandlingar), Vård och omsorgsprogrammet (privata och kommunala
vårdföretag knutna till Vård-och omsorgscollege). I arbetet med Ung företagsamhet
på skolan och aktiviteter som är kopplade till den kursen ingår företagskontakter.
Till exempel är företagare rådgivare åt alla UF-företag. Alla elever på
Westerlundska gymnasiet har möjlighet att driva UF-företag.
På alla yrkesprogram har man branschråd där lokala företagare träffar elever,
lärare och politiker. I en framtid önskar Westerlundska gymnasiet gärna att fler
företag engagerar sig där.
På kommunstyrelsen den 1 september 2020 kommer Teknikprogrammet att
redogöra för arbetet med att sammanföra skola med teknik- och yrkesutbildning
med företag. Förvaltningen anser att med den muntliga presentationen så är
kommunstyrelsens beslut, paragraf 148 punkt 1, återrapporterad.
Programrektorer Kristin Lindgren och Eva Mari Holmgren Stenlöf redogör för
ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
__________
Kopia till:
Utbildningsförvaltningen
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Paragraf 130

Ärendenummer KS2020/111

Omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal med
Barnombudet i Uppsala Län
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att utifrån
motionen ”Förstärk barnens rätt” KS 2019/210, att med berörda nämnder ta fram
ett förslag på omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal med Barnombudet i
Uppsala Län (BOiU), där utgångspunkten är att kommunens totala kostnader för
arbete inom barnrätt inte ökar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Ett samarbete med BOiU kommer innebära ökade kostnader för kommunen och
kan aldrig helt ersätta det interna arbetet. Det går inte att möta förutsättningen om
kostnadsneutralitet varför ett långsiktigt samarbete med BoiU inte bör inledas.
Det kan konstateras att förvaltningar arbetar olika för att öka kompetensen inom
barnrätt och att skapa strukturer som exempelvis barnkonsekvensanalyser att
arbeta i. Bedömningen är att det inte går att ersätta kommunens egna arbete med
implementeringen av barnrättskonventionen utan ska just ses som ett stöd till
kommunens tjänstemän. De frågor där det primärt behövs stöd och som av
arbetsgruppen har prioriterats är av typen långsiktigt strategiskt arbete som
omfattar barnrättsmedvetna beslutsunderlag samt vissa utbildningar för politiker
där målgruppen i första hand bör vara kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunledningsförvaltningen därför att de
förvaltningar som är i behov av externt stöd tillsammans avropar detta från BoiU för
strategiskt barnrättsarbete och att kostnaderna fördelas lika mellan
förvaltningarna. Vad gäller politikerutbildning finns utrymme i kommunfullmäktiges
budget varför en utbildning skulle kunna genomföras under året.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
__________
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Paragraf 131

Ärendenummer KS2020/471

Svar på ledamotsinitiativ - E-arkiv
Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ledamotsinitiativet anses besvarat

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Kristjan Valdimarsson (SD) har ställt fyra frågor
kring kommunstyrelsens arbete med att införa e-arkiv.
1. När planeras att e-arkivet ska införas i kommunen?
Avtalet med nuvarande leverantör går ut vid årsskiftet och e-arkivstjänsten ska
konkurrensutsättas. Förarbete och upphandling planeras att genomföras under
hösten 2020 och första halvan av 2021.
2. När ska e-arkivet vara i drift?
Pilotanslutningar är planerade att genomföras från och med andra halvan av 2021.
Leveranser från övriga system kommer att genomföras i projektform med början
från årsskiftet 2022. Prioriteringsordningen kommer att bestämmas utifrån resurser
hos levererande verksamhet och IT, hur stort behovet är att ansluta respektive
system och om samma anslutning gjorts tidigare av leverantören, det vill säga att
färdiga anslutningsmodeller finns att tillgå. Kommunarkivet kommer att ta fram
rutiner för hur leveranserna ska gå till. Beroende på hur avancerade
anslutningarna är till de olika systemen kommer anslutningstakten att ligga på 1-4
system per år.
3. Varför har införandets fördröjts med flera år? Formpipes e-arkiv valdes som
produkt.
Framförallt tre omständigheter har påverkat att införandet dragit ut på tiden.
•

Upphandlingen blev överprövad, vilket fördröjde starten av
införandeprojektet med flera månader.

•

När införandeprojektet startades upptäcktes en del brister i systemet och
tjänsten. Dialogen kring samt leverantörens åtgärder av dessa brister har
tagit tid.
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•

De personella resurser som funnits på kommunarkivet - kommunarkivarie
samt förutvarande deltidsanställd arkivarie - har inte varit tillräckliga för att
kunna hantera e-arkivarbetet samt övriga uppgifter inom
arkivverksamheten

4. Vilka resurser har kommunstyrelsen tillfört så att ett införande kan påbörjas och
avslutas?
En e-arkivarie har anställts på 100% från mitten på maj 2020.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Med ovan information gör Kommunledningsförvaltningen bedömningen att frågorna
i ledamotsinitiativet är besvarade.
Kansli- och utredningschef Per Ekegren och kommunarkivarie Micael Mjöbäck
redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ledamotsinitiativet anses besvarat
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ledamotsinitiativet anses besvarat
__________
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Paragraf 132

Ärendenummer KS2020/515

Utvärdering av kommunens hantering av
coronapandemin
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att tillsätta en
utvärdering av Enköpings kommuns samlade agerande i samband med
Coronapandemin. Utvärderingen ska utföras av extern part och kostanden får inte
överstiga 300 000 kronor.
2. Resultatet av utvärderingen redovisas för kommunstyrelsen senast februari
2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 25 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det första fallet av covid-19 (sars-cov-2)i
Sverige rapporteras om 31 januari. 27 februari rapporterades det första fallet i
Uppsala län. 11 mars rapporteras det första svenska dödsfallet och en knapp
månad senare hade fler än 1000 svenskar dött efter att ha smittats av
coronaviruset.
I slutet av februari påbörjade Tjänsteman i Beredskap (TiB), tillsammans med
dåvarande stabschef Lena Fransson, på uppdrag av kommundirektören att aktivt
arbeta med händelsen. Senare har arbetet vuxit och en inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) har upprättats. På KLF har även ett inriktnings- och
samordningsstöd (ISF-stöd), det som oftast refereras till som ”staben”, varit aktivt
under arbetets gång.
Arbetet har utgått från den ”Plan för inriktning och samordning inför och vid allvarlig
störning” (KS2019/103) som beslutades av kommunstyrelsen 2019-09-06.
Utvärderingens fokus för utvärderingen ska ligga på det kommunövergripande
arbetet med att hantera pandemin och därmed begränsas till ISF-funktionens och
ISF-stödets arbete. Ledord som utvärderingen ska fokusera på är exempelvis
samverkan och ledning, beslutsförmåga, samt på kriskommunikation. Det är
oundvikligt att en sådan utvärdering också berör förvaltningsspecifik krishantering
men det är inte meningen att denna utvärdering ska bedöma exempelvis vård- och
omsorgsförvaltningens arbete med att hantera smittan i sina verksamheter.
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Eftersom pandemin fortfarande inte är över kan det komma att behöva genomföras
ytterligare utvärdering, eller utvärderingar, i ett framtida läge. Däremot är det viktigt
att redan nu, med hanteringen i relativt färskt minne, börja se på vad som fungerat
och vad som inte fungerat så att vi också kan utveckla kommunens förmåga inför
framtida händelser.
De frågeställningar som ska besvaras av utvärderingen är:
•

Vilken effekt har den kommungemensamma samordningen haft på
kommunens hantering av pandemin?

•

Vad har samordningen åstadkommit i kommunens olika verksamheter
samt om möjligt hos allmänheten?

•

Hur ser de som deltagit i ISF och/eller ISF-stödet på sin roll, sitt ansvar och
samordningsfunktionen som helhet?

Utvärderingen ska även identifiera vilka lärdomar som kan dras i relation till
1. Krisberedskapen
2. Totalförsvarsutvecklingen
3. Vardagen
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Utvärdering är grunden i utveckling. Den pågående pandemin kan vara den enskilt
största krishändelsen i kommunens moderna historia och utgör därmed också en
god grund för lärdom.
Utöver detta anger också överenskommelsen mellan SKR (då SKL) och MSB
(MSB 2018-09779), vilken styr vilket arbete kommunen får använda de statliga
medel vi tilldelas för krisberedskapsarbetet att: ”Kommunen ska efter en inträffad
kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens
verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska
användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.”
En väl genomförd utvärdering behöver objektivitet och möjligheten att lyfta
även ”obekväma” frågor. Av de anställda i kommunen som har kompetens att
genomföra en liknande utvärdering har samtliga varit en aktiv del i det arbete som
ska utvärderas. Med anledning av det anser kommunledningsförvaltningen att
utvärderingen bör genomföras av en extern aktör.
Enköpings kommun kan använda de medel som vi får från staten (så kallade 2:4medel) för att finansiera denna utvärdering då utvärderingen ligger i linje med ovan
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nämnda överenskommelse mellan SKR och MSB. Det kommer således inte
medföra någon extra kostnad för förvaltningen.
Beredskapsstrateg Marcus Wennerström redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att tillsätta en
utvärdering av Enköpings kommuns samlade agerande i samband med
Coronapandemin. Utvärderingen ska utföras av extern part och kostanden får inte
överstiga 300 000 kronor.
2. Resultatet av utvärderingen redovisas för kommunstyrelsen senast februari
2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att tillsätta en
utvärdering av Enköpings kommuns samlade agerande i samband med
Coronapandemin. Utvärderingen ska utföras av extern part och kostanden får inte
överstiga 300 000 kronor.
2. Resultatet av utvärderingen redovisas för kommunstyrelsen senast februari
2021.
__________
Kopia till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upplevelseförvaltningen
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
AB ENA Energi
Enköpings hyresbostäder AB

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

20 (48)

Protokoll

21 (48)

Sammanträdesdatum
2020-09-01
Kommunstyrelsen

Paragraf 133

Ärendenummer KS2019/859

Svar på motion om ordningsvakter på Enöglaskolan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Tommy Henriksson (SD) inkom med en motion
om ordningsvakter på Enöglaskolan den 5 december 2019. Motionen har varit på
remiss till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som lämnade sitt remissvar
den 26 mars 2020. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beviljar en
provperiod på 6 månader med patrullerande ordningsvakter på Enöglaskolans
skolgård, med efterföljande utvärdering av Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden med beslut om förlängning eller avslut. Till motiv för sitt
yrkande nämns Enöglaskolans ökning av antalet kräkningsärenden, sammanlagt
107 stycken under perioden mars till oktober 2019. Enligt motionären är många av
problemen disciplinära och skulle kunna avstyras av ordningsvakter på skolgården.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar framgår att
Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individoch gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet
har givit resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och fram till den 26 februari
anmäldes 6 kränkningar.
Vidare konstaterar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att skollagens 2
kapitel 10 paragraf slår fast att rektor fattar beslut om enhetens inre organisation
och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att frågan om vilka
roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor.
I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund.
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Kommunledningsförvaltningen delar utbildningsförvaltningens bedömning.
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att motionens förslag på
åtgärder inte kommer ge de effekter som önskas.
Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås. I beredningen av
ärendet har kommunens säkerhetsstrateg medverkat.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
__________
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Paragraf 134

Ärendenummer KS2019/857

Svar på motion om stora torget
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade
2. Punkt fyra i motionens förslag avslås

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Anders Lindén (SD) den 5 december 2019
inkom med en motion. Motionen föreslår
1. att det införskaffas ett antal bodar som används för försäljning,
2. att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat
uppträdande,
3. att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna,
4. att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid.
För motiv till sitt yrkande anges att stora torget behöver få mer liv och rörelse till
gagn för näringslivet och våra medlemmar i kommunen.
Motionen lämnades på remiss till tekniska nämnden som svarade den 25 mars
2020. I svaret anger de att de tillsammans med upplevelseförvaltningen berett
ärendet och är till stora delar positiva till förslagen. Flera av förslagen kan vara en
del i arbetet med årets stadskärna 2025.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
avseende förslagen att införskaffa bodar och att verka för frekventa arrangemang
på torget. Dessa förslag kan göras som en del av arbetet med årets stadskärna.
Som samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar finns redan möjlighet för
uteserveringar genom en ansökan om markupplåtelse.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen avvaktar med att anlägga en
isbana på torget. Kostnaderna uppskattas till åtminstone 200 000 kr och är inte
medtagna i budgetarbetet för kommande års budget.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett och två i motionens förslag till beviljas.
2. Punkt tre i motionens förslag är besvarat.
3. Punkt fyra i motionens förslag avslås
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade
2. Punkt fyra i motionens förslag avslås

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens ursprungliga
förslag till beslut.
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutförslag, dels Anders Lindéns
(SD) yrkande om att bifalla kommunledningsförvaltningens ursprungliga förslag
och dels Ulrika Ornbrants (C) yrkande om bifall till utskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen valt att
bifalla utskottets förslag till beslut.

__________
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Paragraf 135

Ärendenummer KS2020/181

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll
rörande hantering av interkommunala ersättningar och
statsbidrag inom utbildningsverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att PwC, på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna, har genomfört en granskning av intern kontroll rörande hantering av
interkommunala ersättningar och statsbidrag inom utbildningsverksamheten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att
redovisningen av statsbidrag och interkommunala ersättningar ger en rättvisande
bild av resultat och ställning. Vidare bedöms den interna kontrollen av styrning,
uppföljning och kontroll av hanteringen av statsbidrag och interkommunala
ersättningar i allt väsentligt vara tillräcklig.
Revisorerna har översänt rapporten till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
och kommunstyrelsen för kännedom.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
__________
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Paragraf 136

Ärendenummer KS2020/106

Ansökan om bidrag från Enköping-Håbo
Nämndemannaförening
Beslut
Enköping-Håbo nämndemannaförenings ansökan om bidrag avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköping-Håbo nämndemannaförening den 10
februari 2020 inkommit med en skrivelse där man söker bidrag för de nämndemän
som utsetts av kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 16 september 2019.
Av skrivelsen framgår att man söker 250 kronor per utsedd nämndeman och år.
Totalt har Enköpings kommun utsett 26 nämndemän, vilket betyder att man önskar
6500 kronor i bidrag totalt 2020.
Håbo kommun har också fått en ansökan från Enköping-Håbo
nämndemannaförening om totalt 3000 kronor i bidrag 2020 för 12 nämndemän.
Den 27 april 2020 paragraf 100 beslutade kommunstyrelsen i Håbo kommun att
avslå ansökan.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige i varje kommun väljer nämndemän för tingsrätten. Det är
partierna i fullmäktige som nominerar nämndemän, även om det inte är ett politiskt
uppdrag. Man behöver alltså inte vara partipolitiskt aktiv för att bli utsedd till
nämndeman.
Även om kommunfullmäktige har till uppgift att utse nämndemännen är
tingsrätterna inte kommunala utan domstolarna, inklusive nämndemännen, ingår i
den statliga organisationen. Nämndemännen är inte heller förtroendevalda i
kommunalrättslig mening och representerar inte sina hemortskommuner vid
utförande av sina uppdrag som domare. Staten bär också hela ansvaret för
arvoden och ersättningar till nämndemännen. Har nämndemännen behov av
utbildning så är även detta en uppgift för staten, i det här fallet¨för Uppsala tingsrätt
eller Domstolsverket.
Enligt Domstolsverket förväntas inte nämndemän ha någon juridisk utbildning utan
det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen. Tanken är att
nämndemännen ska representera vanliga människor med sunt förnuft och med
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erfarenhet från olika områden. Man får dock man som nämndeman genomgå en
obligatorisk introduktionsutbildning om bland annat nämndemannauppdraget,
offentlighet och sekretess, lagstiftning och rättskäl. Respektive domstol ansvarar
för dessa utbildningar.
Domstolsverket anslår också årligen 200 000 kr till kompetensutveckling för
nämndemän. På uppdrag av Domstolsverket administreras detta bidrag av
Nämndemännens riksförbund (NRF), en intresseorganisation för svenska
nämndemän och nämndemannaföreningar, där bland annat Enköpings-Håbo
nämndemannaförening är ansluten.
Sammanfattningsvis, eftersom nämndemännens verksamhet, ersättningar och
utbildningsbehov tydligt faller under det statliga ansvaret, bedömer
kommunledningsförvaltningen att Enköpings-Håbo nämndemannaförenings
ansökan om bidrag bör avslås.
Slutligen bör nämnas att kommunala myndigheter kan, om det ligger inom den
kommunala kompetensen, lämna stöd till föreningar med prioriterad verksamhet. I
Enköping regleras vilka föreningar som är bidragsberättigade och bidragsnivåer av
bidragsregler som beslutade av upplevelsenämnden.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköping-Håbo nämndemannaförenings ansökan om bidrag avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Enköping-Håbo nämndemannaförenings ansökan om bidrag avslås.
__________
Kopia till:
Enköping-Håbo nämndemannaförening, för kännedom
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Paragraf 137

Ärendenummer KS2020/302

Upphävande av riktlinjer för färdtjänst
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram nya
riktlinjer för färdtjänst. Tekniska nämnden antog de nya riktlinjerna den 25 mars
2020, paragraf 28, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare
beslut om riktlinje, KS2014/143.
Enligt reglementet är det tekniska nämnden som ansvarar för färdtjänst och
fastställer nya riktlinjer.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs.
__________
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Paragraf 138

Ärendenummer KS2020/1

Svar på medborgarförslag - Låt hyresvärdar vara
skyldiga att tillhandahålla rum för källsortering
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det den 2 januari 2020 inkom ett
medborgarförslag rörande krav på hyresvärdar att tillhanda hålla rum för
källsortering. Det föreslås särskilt att alla hyresvärdsbolag som hyr ut lägenheter
samt alla bostadsrättsbolag som säljer bruksrätt till lägenheter i Enköpings
kommun skall bli skyldiga att ordna rum, förslagsvis soprum där hyresgästerna kan
sortera åtminstone, papper, plast, glas, kompost samt vara skyldig att ombesörja
frakt av dess till ställen där detta kan återvinnas, något förslags lämnare tycker att
Enköpings kommun kan hjälpa hyresvärdsbolagen med.
I Sverige har vi producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och
bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska
ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att
uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat branschbolag som administrera
insamling och återvinning. FTI, förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är
organisationen som ansvarar för systemet och att producentansvaret efterlevs.
FTI ansvar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade
förpackningar och tidningar. FTI har även hämtning i vissa bostadshus och från
företag och verksamheter. Förpackningsinsamlingen är inte en del av kommunens
renhållningssansvar.
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för
insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya
regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari
2019.
I förordningen är det bestämt att det ska vara fastighetsnära insamling (FNI) för att
det ska vara bekvämt och enkelt för hushållen att lämna tidningar och
förpackningar för återvinning. Sammantaget innebär förändringarna att det blir en
generellt kraftig serviceökning för alla bostadsfastigheter i landet. De nya
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förordningarna innebär att kommunerna inte längre får besluta om egna system för
insamling av förpackningar och returpapper, som finansieras via
renhållningstaxan.
Införandet av FNI ska enligt förordningarna 2018:1462 och 2018:1463 vara klart till
år 2025. Införandet ser gradvis med start 1 januari 2021 då minst 60 procent av
bostadsfastigheterna ska ha FNI.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget bör avslås på
följande grunder:
Fastighetsnära insamling (FNI) kommer införas med start 1 januari 2021 för minst
60 procent av alla bostadsfastigheter och vara infört för alla senast år 2025.
Kostnaderna för detta ska enligt naturvårdsverket ligga på förpackningsindustrin.
Förpackningsinsamling är inte är en del av det kommunala renhållningsansvaret.
Enköpings kommun har kommunalförbundet VafabMiljö som hanterar kommunens
renhållningsansvar och de har idag en dialog med bland annat FTI om införandet
av FNI i alla förbundets 12 kommuner.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
__________
Kopia till:
Medborgarförslagsställaren, för kännedom
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Paragraf 139

Ärendenummer KS2020/175

Finansiell rapport 2020 för Enköpings kommunkoncern
Beslut
Finansiell rapport per 2020-04-30 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att finanspolicyn föreskriver att
ekonomiavdelningen, tertialvis, ska lämna en rapport gällande den finansiella
utvecklingen för kommunkoncernen till kommunstyrelsen.
Kommunkoncernens låneportfölj, exklusive Räddningstjänsten, har ökat med 120
miljoner kronor under januari-april 2020. Ökningen beror på att AB Enköpings
hyresbostäder har tagit upp nya lån för att finansiera främst pågående projektet
Älvdansen men även renoveringar av lägenheter i Romberga.
Arbetet med koncernens låneportfölj utgår ifrån gällande finanspolicy. De
parametrar som främst arbetas med är att förlänga låneportföljens duration vad
gäller kapital- och räntebindning. Per sista april 2020 var kommunkoncernens
kapitalbindning 2,93 år (2,49 år) och räntebindningen 2,71 år (2,46 år).
Målsättningen är att hitta jämnvikt och löptider mellan dessa parametrar utan att
räntekostnaderna ökar dramatiskt. Den genomsnittliga snitträntan, inklusive
derivat, har sjunkit till 1,05 procent (1,10 procent) vilket gör att de samlade
räntekostnaderna var i paritet med föregående år trots en högre låneskuld. Att
snitträntan sjunker förklarar av att omsättning av äldre lån har skett till en lägre
räntenivå.
Marknadsräntorna ligger på fortsatt låga nivåer. De korta räntorna stiger medan
långa räntor är lägre än för ett år sedan. Om räntenivån skulle öka 1 % medför det
ökade räntekostnader på 3,6 miljoner kronor för innevarande år och 77,9 miljoner
kronor för perioden 2020-2029, för samma låneskuld.
Utredare Paula Hautala redogör för ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Finansiell rapport per 2020-04-30 anmäls och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Finansiell rapport per 2020-04-30 anmäls och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 140

Ärendenummer KS2019/715

Svar på medborgarförslag - Den sovande jouren, för
medarbetare inom Enköpings LSS, är också
tjänstgörande timmar som ska ingå
sysselsättningsgraden
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 18 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag har inkommit till
kommunledningsförvaltningen den 16 oktober 2019. Förslaget rör Enköpings
kommuns LSS verksamhet och de medarbetare där som har schemalagd arbetstid
med sovande jourtjänst. Enligt gällande kollektivavtal ingår hälften av de sovande
jourtimmarna i sysselsättningsgraden. Frågeställaren önskar att samtliga timmar
som ingår i den sovande jouren ska ingå i den totala sysselsättningsgraden.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Villkoren för tjänstgöring med sovande jour är idag reglerat av ett rikstäckande
kollektivavtal. Enköpings kommuns HR-avdelning har haft inledande samtal med
Kommunal facket i denna fråga och frågan bör därför hanteras genom
förhandlingar mellan de berörda fackliga organisationerna och arbetsgivaren
Enköpings kommun.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås
Kommunstyrelsens personalutskotts beredning
Personalutskottet har berett ärendet den 24 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
__________
Kopia till:
Medborgarförslagställaren, för kännedom
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Paragraf 141

Ärendenummer KS2020/393

Ändring av reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i
nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har den 14 maj 2020 inkommit från ägarsamrådet för den
gemensamma överförmyndarnämnden. Av skrivelsen framgår bland annat att,
under föreliggande extraordinära förhållanden, så har frågan om deltagande på
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden
aktualiserats. Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det
ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, måste
beslut om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Därutöver måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken
utsträckning det får ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det
föreslås att respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar
att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens
reglemente.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
För att den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna ändra i sitt
reglemente krävs att alla kommuners fullmäktige i Uppsala län beslutar om att
ändra reglementet. Kommunledningsförvaltningens bedömer att Enköpings
kommuns fullmäktige bör besluta i enlighet ägarsamrådets förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i
nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i
nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
__________
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Paragraf 142

Ärendenummer KS2020/559

Firmateckning för stiftelser förvaltade av Enköpings
kommun
Beslut
1. Firma för stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun tecknas från och med
den 1 september 2020 av Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper
Englundh (S), med en medsignatur av kommundirektör Ulrika K Jansson,
stabschef Hannu Högberg, ekonomichef Hans Nyström, kansli- och utredningschef
Per Ekegren eller HR-chef Håkan Sandberg.
2. Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2019 paragraf 139 upphävs från
och med 1 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att i samband med att Ulrika K Jansson, Hannu
Högberg och Hans Nyström under augusti har tillträtt som kommundirektör,
stabschef respektive ekonomichef behöver rätten att teckna kommunens och
stiftelsernas firma ses över.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Firma för stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun tecknas från och med
den 1 september 2020 av Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper
Englundh (S), med en medsignatur av kommundirektör Ulrika K Jansson,
stabschef Hannu Högberg, ekonomichef Hans Nyström, kansli- och utredningschef
Per Ekegren eller HR-chef Håkan Sandberg.
2. Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2019 paragraf 139 upphävs från
och med 1 september 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Firma för stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun tecknas från och med
den 1 september 2020 av Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper
Englundh (S), med en medsignatur av kommundirektör Ulrika K Jansson,
stabschef Hannu Högberg, ekonomichef Hans Nyström, kansli- och utredningschef
Per Ekegren eller HR-chef Håkan Sandberg.
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2. Kommunstyrelsens beslut den 24 september 2019 paragraf 139 upphävs från
och med 1 september 2020.
__________
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Paragraf 143

Ärendenummer KS2020/558

Kommunens firmateckning
Beslut
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 september 2020 av Ingvar
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur
av kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, ekonomichef
Hans Nyström, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller HR-chef Håkan
Sandberg.
2. Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2019 paragraf 151 upphävs från och
med 1 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår det att i samband med att Ulrika K Jansson,
Hannu Högberg och Hans Nyström under augusti har tillträtt som kommundirektör,
stabschef respektive ekonomichef behöver rätten att teckna kommunens firma ses
över. Kommunens firma tecknas alltid med ett kommunalråd och en tjänsteman i
förening.
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 september 2020 av Ingvar
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur
av kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, ekonomichef
Hans Nyström, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller HR-chef Håkan
Sandberg.
2. Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2019 paragraf 151 upphävs från och
med 1 september 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunens firma tecknas från och med den 1 september 2020 av Ingvar
Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), med en medsignatur
av kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu Högberg, ekonomichef
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Hans Nyström, kansli- och utredningschef Per Ekegren eller HR-chef Håkan
Sandberg.
2. Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2019 paragraf 151 upphävs från och
med 1 september 2020.
__________
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Paragraf 144

Ärendenummer KS2020/458

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
vård- och omsorgsnämnden 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 12 juni
2020. Av protokollsutdraget framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga
att anmäla ej verkställda beslut ochavbrott till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Skyldigheten avser beslut som inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet
med rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet.
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Redovisningen ska
också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 december 2019 och som inte
verkställts senast 31 mars 2020. I redovisningen ska också framgå beslut som
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller
kontaktpersonsuppdrag. Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 maj 2020
inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 24 beslut enligt SoL
inte har verkställts inom den aktuella perioden. 14 av dessa avser särskilt boende.
Det är enbart två av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen.
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. Inom
LSS är det 27 beslut som inte har verkställts. 17 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 145

Ärendenummer KS2020/410

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
socialnämnden 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från socialnämnden den 22 maj 2020. Av
protokollsutdraget framgår att kommuner har skyldighet att rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. Rapporteringen avser även
avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts på nytt inom 3 månader från
avbrottet. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap
1§ som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att
betala en särskild avgift.
Aktuellt per första kvartalet 2020
Socialförvaltningen har ett (1) ej verkställt beslut. Ärendet gäller kontaktperson för
barn som beviljades 191111. Lämplig uppdragstagare har inte gått att rekrytera.
Arbetet fortsätter för att verkställa beslut.
Information till socialnämnden utifrån pågående Corona pandemin.
Socialförvaltningen har just nu fyra (4) ytterligare barn som väntar på
kontaktperson. Dessa beslut har fattats i mars och april 2020. Kontaktpersoner har
inte kunnat rekryteras till barnen då uppdragstagare uppger sig inte vilja ta nya
uppdrag med hänvisning till Corona. De som kontaktats uppger att de längre fram
är villiga att ta nya uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 146

Ärendenummer KS2020/46

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 26
augusti 2020 anmäls och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 26 augusti 2020 inkommit med en
skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen i kommunstyrelsens
delegationsordning har 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 förteckning över anställningsärenden maj till juli
2020
- Beslut om tillsättande av biträdande säkerhetsskyddschef, KS2020/488
- Beslut om gåva till vård- och omsorgspersonal, KS2020/436
Begäran om att avslå begäran om allmän handling
- Begäran om allmän handling, KS2020/443
- Begäran om allmän handling, KS2020/454
- Begäran om allmän handling, KS2020/526
Beslut om yttrande
- Remissvar- Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, KS2020/448
- Remissvar- Samråd väg 55 Örsundsbro- Kvarnbolund, KS 2020/359
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- Remissvar- Samråd väg 55 Enköping– Litslena, KS2020/360
- Remissvar- Ny 400 kV- ledning Hamra- Överby, KS2019/684
- Remissvar- Hälso- och sjukvård i det civila försvaret, KS2020/349
Beslut om teckningsrätt
- Delegationsbeslut- Teckningsrätt för ekonomiska transaktioner samt
penningöverföring, KS2020/451
Beslut om bidrag för finskt förvaltningsområde
- Bidrag till boktryck, KS2020/166
Inköp
- Kommunledningsförvaltningens förteckning över delegationsbeslut inom inköp
och upphandling februari- juni 2020
__________
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Paragraf 147

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna

Beskrivning av ärendet
- Meddelande från styrelsen - SKR:s sammanträdesplan för 2021 KS2020/435
- Gemensam skrivelse från Famna och Vårdföretagarna angående statsbidrag för
att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19,
KS2020/434
- Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma
överförmyndarnämnden, KS2020/403
- Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och
Regioner, KS2020/435
- Minnesanteckningar från Råd för social hållbarhet i Uppsala län den 5 maj 2020,
KS2020/428
__________
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Paragraf 148

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beskrivning av ärendet
Inga valärenden har inkommit.
__________
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Paragraf 149

Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Beskrivning av ärendet
- Kenneth Hällbom (MP) informerar om att Sveriges Ekokommuner skulle haft ett
sammanträde i Sundsvall med föreläsningar om vatten men det har blivit inställt.
Det kommer bli ett digitalt möte i oktober som man kan anmäla sig till.
__________
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