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2021-04-22  

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  
Beslutande organ: Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum: Tisdagen den 27 april 2021 klockan 09.00–16.00 
  
Plats: Teams/Kungsängslilja 
 

  
  
Beredning: Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärende 3 till och med 8, och 19 

den 15 april 2021. Arbetsutskottet har berett ärende 9 till och med 18, och ärende 
21, den 20 april 2021 

 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

1 Upprop och val av protokolljusterare    
    

2 Godkännande av föredragningslista   09.05 
    

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

KS2021/210 Louise Boiesen 
och Karin Ols  

09.10 

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

  

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

KS2021/211 Louise Boiesen 
och Karin Ols 

09.20 

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

  

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

KS2021/212 Louise Boiesen 
och Karin Ols 

09.30 



   2 (6) 

  
  

 
 
 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
 

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

  

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

KS2021/213 Louise Boiesen 
och Karin Ols 

09.40 

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

  

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

KS2020/743 Johan Axnér 09.50 

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

  

8 Svar på remiss- Tillgängliga stränder, ett mer 
differentierat strandskydd 

KS2021/95 Anders Lindholm 10.00 

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

  

9 Rapport om skola på väster KS2021/227 Charlotte Bergdahl 10.10 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

10 De kommunala bolagens verksamhet 2020 KS2021/58 Paula Hautala 11.10 
 

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

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

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

  

11 Kommunens sponsring till idrottsföreningar KS2020/832 Paula Hautala 11.20 
 

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

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

  

12 Överenskommelse Regionalt forum Uppsala 
län 

KS2021/257 Magnus Åsman 11.30 

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

  

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

KS2020/399 Magnus Åsman 11.40 

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

Motionens tredje yrkande avslås. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

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

KS2021/243 Magnus Åsman, 
Cajsa Möller 

11.50 

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

  

 
Lunch 

 12.00 

15 Komplettering fullmakt 
personuppgiftsbiträdesavtal 

KS2021/265 Maria Nilsson 13.00 

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

  

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

KS2021/8 Magnus 
Jacobsson 

13.10 

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer svaret på revisionsrapporten och översänder det till 
revisorerna.  
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

17 Rapport om utvärdering av kommunens 
hantering av coronapandemin 

KS2020/515 Marcus 
Wennerström 

13.40 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Utvärderingsrapporten läggs till handlingarna 

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

3. Arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021 

  

18 Kommunens firmatecknare KS2021/276 Malin Kvist 14.10 
 

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

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

  

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

KS2021/288 Anna Nilsson 14.15 

    

20 Rapportering över ej verkställda gynnande 
beslut från socialnämnden kvartal 1 

Ärendet utgår 

   

    

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

KS2020/458  14.25 

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

22 Övriga frågor   14.30 
    

23 Redovisning av delegationsbeslut KS2021/44  14.40 
    

24 Anmälningsärenden   14.50 
    

25 Valärenden KS2018/633  14.55 
    

26 Möten med externa organ KS2020/52  15.00 
    

 Från och med ärende 27 är sammanträdet 
stängt 

   

27 Information om Coronaläget  Marcus 
Wennerström, 
Magnus 
Jacobsson 

15.05 

    

28 Kommundirektören informerar  Ulrika K Jansson 15.15 
    
 
Sammanträdet beräknas avslutas cirka klockan 16.15. Observera att samtliga tider är preliminära och kan 
komma att ändras. 
 
Välkommen! 
 
 
 
Ingvar Smedlund 
Ordförande 

 
 
 
 
Emelie Voetmann 
Kommunsekreterare 
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