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Paragraf 76  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare för paragraferna 76-86. 

Hans Olsson (S) utses till protokolljusterare för paragraferna 87-88. 

__________  
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Paragraf 77  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 78  

Information 

Beskrivning av ärendet 

 

Information från förvaltningen 

Vatten- och avloppsavdelningen. Föredragande: Karin Ols. 

 Införandet av kommunalt vatten och avlopp på Märsön kommer att pausas 

på grund av den nya vattentjänstlagen som börjar gälla 1 januari 2023. 

 I januari 2023 återupptas entreprenadupphandlingen för nya 

avloppsreningsverket. 

Fastighetsavdelningen. Föredragande: Anna Lindin. 

 Ny förhandling 2023 om kommunens elpriser kommer att innebära en 

betydande kostnadsökning.  

 Förvaltningen jobbar aktivt med energibesparingar till exempel 

beteendeförändringar, påskynda avvecklingen av direktel och optimering. 

  

Information från ordförande Tomas Rådkvist 

 Deltagande i möte med Mälarens vattenvårdsförbund och LRF. 

  

Information från Plex, Anders Wikman 

 Extrainsatt Plex-möte den 18 augusti 2022. 

 Besök av Svenska Kraftnät angående ny elnätsdragning. 

 Information om kommunalt huvudmannaskap i Bredsandsskogen. 

 Förslag om ny detaljplan för den så kallade Mejeritomten, Lillsidan 4:5 och 

4:7. 

 Information om detaljplan för Centrum 18:1, Paushuset. 

__________  
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Paragraf 79  

Information - Uppföljning systematisk 
arbetsmiljöarbete (SAM) 

Beskrivning av ärendet 

Information om kommunens övergripande medarbetarundersökning som bestod av 

9 förvaltningsövergripande frågor om ledarskap, motivation och styrning. 

Förvaltningen har själva kompletterat med en egen medarbetarundersökning som 

bestod av 68 frågor på både förvaltningsnivå och enhetsnivå.  

Föredragande: Gunilla Fröman, Emelie Löfgren och Frida Magnusson. 

__________  



 Protokoll  8 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 80 Ärendenummer TF2021/1036 

Uppföljning årsplan och budget tertial 2 2022 

Beslut 

1. Redovisningen av årets andra verksamhetsuppföljning 2022 läggs till 

handlingarna.    

2. Redovisningen av årets andra tertialbokslut 2022 läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en 

uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 

2022. En slutlig uppföljning görs i februari 2023. I den bifogade rapporten 

redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 2.  

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar 

förvaltningen ett tertialbokslut för andra tertialet 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Verksamhetsuppföljning  

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkande omvärldsfaktorer 

och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Utifrån det 

ändrade omvärldsläget har vi haft fokus på beredskapsfrågor och hantering av 

ekonomiska konsekvenser och materialbrist. Samtidigt har vi följdeffekterna kvar 

från pandemin som påverkat tillgången på bland annat material och elektronik men 

även triggat kostnadsökningar redan innan kriget bröt ut.  

Läget är besvärligt både i nutid men riskerar också att få en omfattande 

lågkonjunktur som följd.  

 

Uppföljningen med prognos av våra mål visar att de flesta av målen fortsätter att 

gå i rätt riktning med undantag för några områden. De mål där vi inte är på rätt väg 

är: Haga GC-väg, Kulturhus Joar, sjukfrånvaro och det kvarvarande uppdraget 

med upprustning av hamnen. 

Ekonomisk delårsuppföljning 

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 

2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet för andra tertialet uppgår till 69,9 

miljoner kronor. Prognos för året är 113,1 miljoner kronor, vilket visar ett överskott 

på 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror framförallt på lägre 

personalkostnader på grund av vakanser samt ökade intäkter. 
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Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av 

engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och 

nedskrivningar visar en prognos med underskott på 31,4 miljoner kronor mot 

budget. Underskottet är av engångskaraktär och beror på rivning av kommunhus, 

sanering av mark vid byggnation av nytt gymnasium samt kostnader för juridisk 

process angående tvist med entreprenör. Det pågår en fastighetsöversyn av 

lokaler som inte används av kommunen för att se om dessa kan användas som 

ersättningslokal eller avyttras. 

Total prognos för teknisk nämnd visar ett underskott på 29,4 miljoner kronor mot 

budget, vilket framförallt beror på specialfastigheter, lokalbank och kostnader av 

engångskaraktär relaterat till fastigheter. 

Kommunfullmäktige tar beslut den 19 september om att utöka Tekniska nämndens 

budget med 28,7 miljoner kronor för kostnader av engångskaraktär relaterat till 

fastigheter. Den uppdaterade budgeten för Teknisk Nämnd blir 161,7 miljoner 

kronor och förändrar aktuell prognosen till ett underskott på 0,3 miljoner kronor. 

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och avdelningarna ser över 

vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader. 

Investeringar 

En sammanställning och redogörelse av investeringarna framgår i den bifogade 

rapporten. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, 

i enlighet med ”Regler för investeringar” (KS2017/594). 

Bilaga: Delårsrapport augusti 2022.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Redovisningen av årets andra verksamhetsuppföljning 2022 läggs till 

handlingarna.    

2. Redovisningen av årets andra tertialbokslut 2022 läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 81 Ärendenummer TF2022/463 

Svar på remiss: föreskrifter och riktlinjer för hantering 
av arkiv i Enköpings kommun 

Beslut 

Tekniska nämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), 

arkivförordningen (1991:446) samt i fullmäktiges föreskrifter om arkivvården, ska 

det också finnas riktlinjer för hantering av arkiv för Enköpings kommun. 

Kommunstyrelsen har skickat ut en uppdatering av riktlinjer till samtliga nämnder 

och bolag på remiss att svara på innan sista september 2022 (KS2021/917). 

Underlaget består av två dokument; ett förslag och ett remissunderlag. Förslaget är 

det remissen gäller och remissunderlaget är förklaringar och beskrivningar av 

innehållet i förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen tycker att det är mycket bra att en översyn av styrdokument för 

arkivvård genomförs. Vi har tagit del av förslaget och lämnar nedan återkoppling till 

det fortsatta arbetet med styrdokumentet: 

1. Styrdokumentet uppfyller inte kraven för klarspråk och behöver åtgärdas, 

dokumentet har ett svårt och akademiskt språk. När våra styrdokument 

inte är klarspråkade finns en stor risk att dessa inte går att omsätta i 

praktiken.  

 

2. Tydliggöra vilken funktion inom kommunen som är ”arkivmyndighet” och 

hur man kan komma i kontakt med denna funktion. 

 

3. När det gäller remiss vid omorganisation så behöver den delen ingå i 

processen för samverkan eller på annat sätt integreras. Risken är annars 

övervägande hög att detta steg kommer att glömmas bort. 

Bilaga: Förslag och remissunderlag till Föreskrifter och riktlinjer för hantering av 

arkiv i Enköpings kommun, KS2021/917. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 82 Ärendenummer TF2022/632 

Svar på remiss av revisionsrapport - Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

Beslut 

Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat om att remittera kommunrevisionens missiv och 

rapport, Granskning av det förebyggande arbetat mot mutor och korruption, 

daterad den 7 februari 2022, till miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, 

tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, valnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, 

KS2022/142.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för rapporten och är mycket positivt 

inställda till denna form av granskning. Den belyser både risker och 

utvecklingsmöjligheter inom våra verksamheter. Utifrån granskningen har vi några 

medskick till det fortsatta arbetet. 

Svårt att hitta rätt styrdokument 

Det är i dagsläget svårt för ansvarig chef eller medarbetare att ha en övergripande 

kontroll på alla styrdokument inom Enköpings kommun. Det saknas en 

samlingsplats för dessa och det är inte alltid som det finns kännedom om att 

styrdokument uppdaterats eller utgått. För att säkerställa att medarbetarna får 

tillgång till aktuella styrdokument skulle en tydligare samlingsplats eller bibliotek på 

intranätet underlätta. I dagsläget ligger Regler för korruption, mutor och jäv under 

fliken Inköp och upphandling på intranätet. Inte ett helt logiskt ställe att leta på då 

detta ämne rör fler situationer än just vid upphandling. 

Styrdokumentet är skrivet på ett akademiskt språk och skulle behöva klarspråkas.  

Utbildningar och stöd i arbetet 

Revisionsrapporten belyser att det finns behov av vidareutveckling av utbildningar 

och informationsinsatser. Det har inte funnits ett gemensamt utbildningsmaterial 

inom området. Därför togs det fram på förvaltningsnivå som stöd till chefer att hålla 

utbildning på arbetsplatsträffar och vid introduktioner. I dagsläget får varje 

förvaltning/chef själv ta fram sådant underlag vilket inte är så effektivt eller 

kvalitetssäkrat. På tjänstemannanivå har samhällsbyggnadsförvaltningen både 
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systematik och utbildningsmaterial att använda men däremot är det inte tydligt hur 

utbildning av politiker i verksamhetsnämnd ska genomföras och vem som har 

ansvar. En kommungemensam utbildning i vårt webbverktyg InfoCaption skulle 

vara en stor förbättring, det skulle öka tillgängligheten och säkerställa att alla 

medarbetare och politiker fick samma utbildning. 

Uppföljning i den interna kontrollplanen 

Tekniska nämnden har under flera år haft området mutor och korruption i sin 

kontrollplan och uppföljningen sker genom internrevision. Vi ser stor vinning i att 

göra en kommungemensam uppföljning eller fokusområde i kommande 

internkontrollplaner. Det skulle ge möjlighet att utbyta erfarenheter och arbetssätt 

på ett tvärfunktionellt sätt med fokus på förbättringar. 

Visselblåsarfunktionen 

Information och implementering av den nya visselblåsarfunktionen har varit 

sparsam. Vid internrevisionen hittades denna på den externa websidan 

www.enkoping.se dit medarbetaren dirigeras från intranätet. En nyhet lades ut på 

intranätet om den nya funktionen i februari 2022 men ingen implementering i övrigt 

har gjorts. Vid uppföljningen av internkontrollplanen under våren 2022 kände 

endast 2/10 tillfrågade medarbetare till att kommunen nu har en 

visselblåsarfunktion. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 83 Ärendenummer TF2022/815 

Genomförandebeslut för ledningar till nytt 
avloppsreningsverk etapp riksväg 55 till Nynäs och 
förberedande arbeten för Ekudden 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av 

ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp RV 55 – Nynäs samt 

förberedande arbeten för Ekudden. 

2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av ledningar till nytt 

avloppsreningsverk etapp RV55 – Nynäs om 76 miljoner kronor samt 

förberedande arbeten för Ekudden om 15 miljoner kronor tas från tekniska 

nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. 

3. Genomförandet färdigställs under 2024. 

Beskrivning av ärendet 

Enköpings nya avloppsreningsverk kommer att vara placerat vid Vappa sydväst 

om Enköping. Från nuvarande reningsverk till det nya reningsverket kommer 

avloppsvattnet att pumpas med hjälp av pumpstationer och överföringsledningar. 

Två delsträckor av överföringsledningarna är färdigställda, se bilaga 1. 

Under 2022 kommer planering- och upphandlingsarbetet för ledningar till nytt 

avloppsreningsverk etapp RV55 - Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden 

att färdigställas och genomförandefasen kan därmed påbörjas. 

I kommunens långsiktiga investeringsbudget för nya avloppsreningsverket finns ett 

markeringsbelopp på 150 miljoner kronor som avser samtliga etapper för ledningar 

till nytt avloppsreningsverk och pumpstationer. Den här etappen som beslutet 

gäller uppgår till 76 miljoner kronor av dessa 150 miljoner kronor. Projektet 

förberedande arbeten för Ekudden har en egen budget om 15 miljoner kronor och 

ingår inte i projektet med nya avloppsreningsverket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation är att Enköpings kommun 

påbörjar genomförandet av ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv 55 till 

Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden.   

Genomförandet färdigställas under 2024.  
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Den totala kostnaden för genomförandet på 91 miljoner kronor tas från tekniska 

nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns 

täckning för investeringen i den föreslagen VA-taxa och taxeutvecklingsprognos. 

  

Bilaga 1: Genomförandebeslut av ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp Rv55 

– Nynäs samt förberedande arbeten för Ekudden 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av 

ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp RV 55 – Nynäs samt 

förberedande arbeten för Ekudden. 

2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av ledningar till nytt 

avloppsreningsverk etapp RV55 – Nynäs om 76 miljoner kronor samt 

förberedande arbeten för Ekudden om 15 miljoner kronor tas från tekniska 

nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. 

3. Genomförandet färdigställs under 2024. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av 

ledningar till nytt avloppsreningsverk etapp RV 55 – Nynäs samt 

förberedande arbeten för Ekudden. 

2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av ledningar till nytt 

avloppsreningsverk etapp RV55 – Nynäs om 76 miljoner kronor samt 

förberedande arbeten för Ekudden om 15 miljoner kronor tas från tekniska 

nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. 

3. Genomförandet färdigställs under 2024. 

__________  
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Paragraf 84 Ärendenummer TF2022/806 

Sammanträdesplan för teknisk nämnd 2023 

Beslut 

Sammanträdesplanen för 2023 fastställs enligt angivna datum. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen kapitel 6 paragraf 23 bestämmer nämnden tid och plats för 

sina sammanträden. Enligt reglementet för tekniska nämnden framgår att det inom 

nämnden ska finnas ett arbetsutskott som bestämmer tid och plats för sina 

sammanträden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår följande datum för tekniska nämnden och dess utskott att 

sammanträda under 2022. Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som 

ges i kommunallagen och tekniska nämndens arbetsordning och reglemente. 

Sammanträdena börjar klockan 09.00 på en torsdag om inget annat meddelas i 

kallelsen. 

Tekniska nämndens arbetsutskott: Teknisk nämnd: 

2 februari 16 februari 

9 mars 23 mars 

13 april 27 april 

11 maj  25 maj 

1 juni 15 juni 

7 september 21 september 

12 oktober 26 oktober 

9 november 23 november 

30 november 14 december 

  

 

 



 Protokoll  17 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Sammanträdesplanen för 2023 fastställs enligt angivna datum. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Sammanträdesplanen för 2023 fastställs enligt angivna datum. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunledningsförvaltningen  



 Protokoll  18 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 85  

Information - Hastighetsöversyn i Enköpings kommun 

Beskrivning av ärendet 

Beskrivning av hur hastighetsregleringen ser ut idag. Under 2008 har några 

kommuner i Sverige testat olika hastighetsändringar. Utifrån den informationen har 

fler kommuner infört en ändrad hastighetsreglering. Enköpings kommun kommer 

att påbörja sin hastighetsreglering före årsskiftet med början i Grillby. Sedan följer 

kransorterna innan regleringen genomförs i Enköpings stad. 

Föredragande: Maurizio Freddo. 

__________  



 Protokoll  19 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 86  

Information - Uppföljning filmning av underhållsbehov 
av gång- och cykelvägar 

Beskrivning av ärendet 

Beskrivning av hur information kan samlas in med hjälp av ett mobilspel. 

Kommunen får foto- och videodata som har kartlagt skicket på vägar och gång- 

och cykelvägar. Kartläggningen sker både manuellt och AI-baserat system.  

Föredragande: Jörgen Wihlner och Maurizio Freddo. 

__________  



 Protokoll  20 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 87  

Information - Centrumutveckling Årets stadskärna 

Beskrivning av ärendet 

Enköpings centrumsamverkan, företagare, fastighetsägare och kommunen har en 

vision om att tillsammans skapa Sveriges mest blomstrande stadskärna där alla 

känner sig som hemma. Målet är att utses till Årets stadskärna 2026. Priset delas 

ut till den svenska stad eller ort som under de närmaste föregående åren har gjort 

störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan privata och 

offentliga aktörer. 

Presentation av det arbete som har gjorts och vad som har varit focus under 2022. 

Presentation av vad samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit till arbetet mot 

årets stadskärna. 

Föredragande: Anna-Karin Gävert och Charlotta Stenberg. 

__________  



 Protokoll  21 (21) 

Sammanträdesdatum  

2022-09-14  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 88 Ärendenummer TF2022/190 

Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Med kallelsen till nämndmötet följer en förteckning över fattade delegationsbeslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

__________ 


