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Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Digitalt via Skype och i Kungsängslilja, måndagen den 14 december 2020,
klockan 18.00–21.05, med ajournering kl. 18.43- 18.50 och 19.32-19.37

Beslutande

Se sida 2.

Ej tjänstgörande ersättare

Märta Wässman (M)
Krister Larsson (M)
Monica Hallgren (C)
Magnus Hellmark (C)
Lars Olsson (C)
Svante Forslund (L)
Heikki Tiitinen (KD)
Soroor Moetazed (MP)
Georg Olsson (MP)
Marie Ekberg (S)
Sari Martikainen (S)
Martin Ancons (NE)
Fred Raghall (NE)
Ronny Holmberg (SD)
Jessica Lovéus (SD)

Justeringens plats och tid

18 december 2020, kl. 09.30, Linbanegatan 12

Avser paragrafer

163 - 181

Sekreterare
Emelie Voetmann
Ordförande
Rolf Carlsson
Justerande
Jenny Gavelin

Hans Olsson

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2020-12-14
2020-12-19
2021-01-10
2021-01-09

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Beslutande

Justerarnas signaturer

Rolf Carlsson, Ordförande (S)
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M)
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)
Ingvar Smedlund (M)
Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Yvonne Bromée (M)
Magnus Johansson (M)
Christer Nyström (M)
Pernilla Åström (M)
Ulrika Ornbrant (C)
Elisabeth Norman (C)
Rebecka Lindström (C)
Urban Wahlberg (C)
Jan Fredriksson (C)
Susanna Gerhard (C)
Jenny Gavelin (L)
Inger Bertilsdotter (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Tomas Rådkvist (MP)
Jesper Englundh (S)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Sverre Ahlbom (S)
Solweig Eklund (S)
Hans Olsson (S)
Åsa Andersson (S)
Sven Jansson (S)
Alija Abdijevic (S)
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Kim Jämsä (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Britta Dalved (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD), till och med paragraf 173
Benjamin Albertsson (SD)
Tommy Henriksson (SD), till och med paragraf 174
Peter Ring (SD)
Angelika Bergfeldt (SD)
Mats Pettersson (SD)
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Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare
Johan Westermark (M), tjänstgörande ersättare
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 174
Jessica Loveus (SD), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 175
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Paragraf 163

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Jenny Gavelin (L) och Hans Olsson (S) utses till protokollsjusterare med Anders
Lindén (SD) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

5 (48)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Paragraf 164

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer
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6 (48)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Paragraf 165

Ärendenummer KS2020/770

Medborgarförslag - Låt gatlyktorna i Veckholm lysa när
det är mörkt
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att låta gatlyktorna i Veckholm lysa när det är mörkt har
inkommit den 11 november 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Justerarnas signaturer
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Paragraf 166

Ärendenummer KS2020/786

Medborgarförslag - Gatlampor, cykelvägar vid
Åkersberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om gatlampor, cykelvägar vid Åkersberg har inkommit den 22
november 2020.
__________

Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Justerarnas signaturer
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Paragraf 167

Ärendenummer KS2020/809

Fråga gällande skola i de västra stadsdelarna, ställd till
kommunstyrelsens ordförande
Beslut
1. Frågan får ställas
2. Frågan anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Solweig Eklund (S) har den 30 november 2020 inkommit med en fråga ställd till
kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M), gällande skola i de västra
stadsdelarna.
Solweig Eklund (S) redogör för frågan.
Ingvar Smedlund (M) besvarar frågan.
Solweig Eklund (S) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg av Ingvar Smedlund (M) förklarar ordföranden debatten
avslutad.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 168

Ärendenummer KS2020/824

Fråga gällande Joar Blå ställd till kommunstyrelsens
förste vice ordförande Ulrika Ornbrant
Beslut
1. Frågan får ställas
2. Frågan anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Anders Wikman (NE) har den 4 december 2020 inkommit med en fråga ställd till
kommunstyrelsens vice ordförande Ulrika Ornbrant (C), gällande Joar Blå.
Anders Wikman (NE) redogör för frågan.
Ulrika Ornbrant (C) besvarar frågan.
Anders Wikman (NE) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg av Ulrika Ornbrant (C) förklarar ordföranden debatten
avslutad.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 169

Ärendenummer KS2020/808

Svar på interpellation om Pepparrotsbadet, ställd till
tekniska nämndens ordförande
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Beskrivning av ärendet
Hans Olsson (S) har den 30 november 2020 inkommit med en interpellation
gällande Pepparrotsbadet, ställd till tekniska nämndens ordförande, Tomas
Rådkvist (MP).
Hans Olsson (S) redogör för interpellationen.
Tomas Rådkvist (MP) besvarar interpellationen.
Hans Olsson (S) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg av Tomas Rådkvist (MP), Hans Olsson (S) och Anders
Wikman (NE) förklarar ordföranden debatten avslutad.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 170

Ärendenummer KS2018/68

Antagande av gång- och cykelplan för Enköpings
kommun
Beslut
Gång- och cykelplan för Enköpings kommun antas.

Beskrivning av ärendet
I mars 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget om att revidera
gällande cykelplan för Enköpings kommun, med tillägg av trafikslaget gång. I
uppdraget framgick att belysning för gång- och cykelvägar ska ingå i planen.
Den 5 december 2019 fattade Plan-, mark- och exploateringsutskottet beslut om
att skicka förslaget till gång- och cykelplan på samråd. Det formella samrådet
genomfördes från 18 december till den 7 mars 2020. Materialet fanns tillgängligt på
kommunens hemsida, biblioteket samt kungjordes i Enköpings Posten. Dialoger
har genomförts under remissperioden med kommunala tillgänglighetsrådet,
kommunala pensionärsrådet samt Enköpings kommunala frilufts- och
naturvårdsråd.
Sammanlagt svarade 19 instanser på samrådet. Gång- och cykelplanen har
reviderats baserat på dessa synpunkter.
Gång- och cykelplanen är ett strategiskt dokument och innehåller inga namnsatta
objekt eller kostnadsberäkningar. Utgångspunkten för gång- och cykelplanen är att
arbeta för att förbättra förutsättningarna för ett ökat resande till fots och med cykel.
Arbetet redovisas utifrån prioriterade strategiska områden, till varje område finns
ett antal riktlinjer och prioriterade insatsområden. Prioriteringsprinciper är
framtagna för att förvaltningen ska kunna väga olika objekt mot varandra.
Uppföljning av gång- och cykelplanen föreslås ske årligen genom det trafikbokslut
som hanterar genomförandet av trafikstrategin och parkeringspolicyn. I
trafikbokslutet ska då indikatorer för gång- och cykelplanens insatsområden
framgå.
Gång- och cykelplanen har förankrats i Tekniska nämnden inför beslut om remiss
samt inför beslut om antagande.

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Gång- och cykelplan för Enköpings kommun antas.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 8 oktober 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
1. Gång- och cykelplan för Enköpings kommun antas.
2.Texten på sidan 15 ändras till: Arbetet med en Mobility management-plan inleds i
samband med att denna gång- och cykelplan antas, med målet att realiserandet av
MM-planen påbörjas under 2021.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gång- och cykelplan för Enköpings kommun antas.

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP), Ingvar Magnusson (NE), Mats Flodin (M) och Jan
Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 171

Ärendenummer KS2019/860

Svar på motion om förbud mot religiösa
symboler/klädsel i förskolan och grundskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att införa förbud mot religiösa
symboler/klädsel i kommunala grundskolan. Motionens titel tar även sikte på
förskola men det motsvaras inte i förslaget till beslut i motionen. Detta påverkar
dock inte kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Motionens titel lämnas
dock oförändrad för att möjliggöra yrkanden utifrån beredningstvånget.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Rättslig reglering
Kommunen (genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) är huvudman för
den kommunala skolan och har tämligen långtgående beslutanderätt över bland
annat skolmiljön på de kommunala skolorna. Detta måste dock ske i enlighet med
svensk lag och grundlag. Skolverksamheten ska enligt skollagen uttryckligen
bedrivas ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor.” Vidare lyder skolväsendet under en öppenhetsprincip som tar sig
uttryck i att skolan lyder under diskrimineringslagstiftning som innebär att barn i
skolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Att uttrycka sig religiöst är skyddat som en mänsklig rättighet. I svensk lag är
denna rättighet skyddad i regeringsformen (RF) och i Europeiska konventionen för
mänskliga rättigheter (EKMR), som är införlivad i svensk rätt likställd med
grundlag. För att bedöma om ett förbud mot religiösa symboler är förenligt med
svensk lag behöver man alltså titta på både svensk lag och praxis, samt europeisk
praxis kring tillämpningen av EKMR. Inskränkning av mänskliga rättigheter kan
vidare bara ske genom lagstiftning.

Justerarnas signaturer
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Skolverket har i en skrivelse från 2003 resonerat att det kan vara tillåtet med en
reglering, antingen generellt eller i ett individuellt fall att inte tillåta heltäckande
slöja (burqa) för flickor i skolan, om det kan ha inverkan på till exempel möjligheten
till att bedriva god undervisning om inte läraren kan se elevernas ansikte, eller till
exempel om det bidrar till en otrygg eller oordnad skolmiljö. I en nyare skrivelse
anger Skolverket att ett generellt slöjförbud strider mot öppenhetskravet som gäller
i fristående skolor, det vill säga att skolan ska vara öppen för alla oaktat till
exempel religionstillhörighet. Motsvarande bestämmelse för kommunala skolor är
skyddet för likabehandling och mot diskriminering på grund av bland annat religion
som finns i skollagen.
Samtidigt finns några domar på EU-nivå där slöjförbud i arbets- och skolmiljöer
godtagits på olika vis. Skurup kommuns beslut om slöjförbud utreds av
diskrimineringsombudsmannen (DO) och ligger för närvarande under
laglighetsprövning i förvaltningsrätten, där en dom kan förväntas i början av nästa
år. Lagda motion föreslår inte slöjförbud så det kan te sig irrelevant i
sammanhanget, men kan fungera som nyansering av frågan.
Motionären anför att svensk offentlig skola ska vara ”icke-konfessionell” enligt
skollagen. I förarbetena till skollagen går att läsa att detta tar sikte på aktiv religiös
inriktning på själva undervisningen. Begreppet är för den skull inte okomplicerat.
Som jämförelse kan nämnas Skolinspektionens olika uttalanden kring
skolavslutning i kyrkor. Kritik har uttalats när det förekommit bön och predikningar,
dock inte mot företeelsen att befinna sig i kristen kyrka.
Förvaltningens överväganden
Huvudmannen för skolan har möjlighet att själv ta beslut kring frågor om säkerhet
och arbetsmiljö. Skolverket har öppnat för att regler om heltäckande slöja kan
rymmas inom detta. Det har dock inte framkommit något från
utbildningsförvaltningen att detta skulle vara ett faktiskt behov inom grundskola
eller förskola i Enköping.
Motionären pekar på problem på en specifik skola, Enöglaskolan.
Utbildningsförvaltningen framhåller i en skrivelse till kommunledningsförvaltningen
att det finns en åtgärdsplan för skolan för att förbättra skolmiljön.
Utbildningsförvaltningen meddelar att
Skolans ”Trygghetsplan och Rutin gällande kränkande behandling” har setts över
och gjorts mer tillgänglig. Under ledning av rektor har det under våren förts dialog
med samtliga medarbetare och i ledningsgrupp med syfte att förankra rutinerna.
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Det har även skett ett arbete med skolans ordningsregler och konsekvenser
kopplade till densamma. Ytterligare en elevassistent anställdes under vårterminen
2020.
Kommunledningsförvaltningen har noterat att frågor kring begränsningar av vissa
religiösa uttryck i skolmiljön inte är okomplicerad. Det finns rättspraxis på EU-nivå
som inte är otvetydig och det finns pågående laglighetsprövning i Sverige kring
slöjförbud. Det kan dock konstateras att religionsuttryck är en mänsklig rättighet
och kan bara inskränkas av lag. Kommunledningsförvaltningen finner inget
uttryckligt lagstöd för ett generellt förbud mot religiösa symboler i skolan eller
förskolan. Nuvarande reglering kring icke-konfessionell skola tar sikte på
undervisning och inte religiösa symboler som sådana. Några arbetsmiljö- eller
säkerhetsproblem avseende heltäckande religiös klädsel har inte noterats, vilket
möjligtvis annars eventuellt skulle kunna ligga inom vad huvudmannen kan besluta
om. Motionärens förslag är dock inte begränsat endast till detta.
Kommunledningsförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovanstående att
motionen ska avslås.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Tommy Henriksson (SD) yrkar på avslag av motionen.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
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Paragraf 172

Ärendenummer KS2020/18

Svar på motion om förändring av 1%-regeln gällande
kulturbidrag vid nybyggnation
Beslut
Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Anders Lindén (SD) inkom den 10 januari 2020 med motion om förändring av
enprocentregeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation. Motionären yrkar på att
enprocentregeln sänks till 0,5 procent i ett första steg och vid behov även
ytterligare. Vidare föreslår motionen att lokala förmågor, till exempel elever från
estetiska programmet, får tävla om utsmyckning av kommunala nybyggen istället
för att dyra ”erkända” konstnärer anlitas. Material till konstverken ska i möjligaste
mån inhandlas lokalt och de vinnande bidragen premieras med stipendier.
Slutligen yrkar motionären på att de medel som frigörs omfördelas för att täcka
brister i service till de äldre och andra personer i behov av vård och omsorg.
För motiv för sina yrkanden hänvisas till kommande budgetårs omfattande
ekonomiska utmaningar och att de äldre och sjukas möjlighet att ta del av ett
bredare service- och aktivitetsutbud måste prioriteras.
Ärendets beredning
Motionen har varit på remiss till tekniska nämnden och upplevelsenämnden.
Upplevelsenämnden inkom med sitt remissvar den 29 april 2020. I sitt remissvar
trycker de på att den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt
demokratiska samhälle. De betonar vidare vikten av att alla medborgare
garanteras en likvärdig tillgång till offentlig konst. Enprocentregeln är ett verktyg
både för att bidra till uppfyllandet av det nationella målet om gestaltad livsmiljö och
för uppfyllandet av FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter som anger att
alla ska ha ”rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt
att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (artikel 27).
Tekniska nämnden inkom med sitt remissvar den 7 maj 2020. I sitt remissvar
konstaterar tekniska nämnden att de inte påverkas om enprocentregeln förändras.
Tekniska nämnden tilldelas hela investeringsbeloppet och avsätter en procent av
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beloppen för konstnärlig gestaltning. Sänks procentsatsen sänks också tilldelat
investeringsbelopp. Tekniska nämnden anger också att en neddragning av medlen
för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter skulle påverka
upplevelsen av byggnaderna negativt för de som använder dessa och därigenom
sänka byggnadernas upplevda och reella värde. Som kommunens lokalförsörjare
är detta inget tekniska nämnden vill medverka till.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltingen delar tekniska nämnden och upplevelsenämndens
bedömning.
Då enprocentregeln är den enda finansieringskällan för all konstnärlig gestaltning i
det offentliga rummet är det viktigt att den tillämpas på ett sådant sätt så att största
möjliga effekt på avsatta medel uppnås både avseende bidraget till att uppfylla det
nationella målet om gestaltad livsmiljö samt påverkan på fastighetsbeståndets
upplevda och reella värde. Kommunledningsförvaltningen anser att det är oklart
hur regeln används idag. Tillämpningen av kommunfullmäktigebeslutet från 2001
om att enprocentregeln ska gälla för konstnärlig gestaltning vid om-, till- och
nybyggnad av offentliga byggnader behöver därför ses över. Definition på
hur ”byggkostnad” beräknas, ekonomisk redovisning av den konstnärliga
gestaltningen och om och på vilket sätt konstnärlig gestaltning i närområden till
byggnaden kan använda behöver förtydligas. Exempelvis är det troligt att bidraget
till det nationella målet om gestaltad livsmiljö blir större om avsatta medel inte
begränsas till byggnaden utan även kan fördelas på infrastruktur, exempelvis
gångtunnlar, i närheten till aktuell byggnad.
Kommunledningsförvaltningen önskar därför ett uppdrag från kommunstyrelsen att
ta fram riktlinjer för tillämpningen enprocentregeln. Riktlinjerna tas fram i samarbete
med upplevelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetet med dessa riktlinjer
kommer även motionens yrkande om att i större utsträckning använda lokala
förmågor, möjligheten att inhandla lokalt och stipendier att hanteras.
Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Miljömässiga konsekvenser
Inga
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Sociala konsekvenser
Inga

Beslutsunderlag
Remissvar från upplevelsenämnden, daterat 2020-04-29
Remissvar från tekniska nämnden, daterad 2020-05-07
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen.
Jesper Englundh (S) yrkar avslag till motionen.
Tomas Rådkvist (MP), Kenneth Hällbom (MP) och Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall
till Jesper Englundhs (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut ,ett yrkande om bifall till
motionen från Anders Lindén (SD) och ett yrkande om avslag av motionen
från Jesper Englundh (S) med flera. Ordföranden föreslår beslutsgången att
kommunfullmäktige först får ta ställning till yrkandet om bifall till motionen och
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sedan till yrkandet om avslag av motionen. Kommunfullmäktige godkänner
beslutsgången.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att motionen avslås.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
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Paragraf 173

Ärendenummer KS2020/664

Införande av Aktiva åtgärder som ersätter kommunens
jämställdhetspolicy
Beslut
1. Den av kommunfullmäktige beslutade Jämställdhetspolicyn upphävs.
2. Jämställdhetspolicyn ersätts med handlingsplaner rörande Aktiva åtgärder från
och med första januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2015 att anta nuvarande
jämställdhetspolicy. Med anledning av lagändringen 2017 där kravet på
jämställdhetsplaner togs bort och istället ersattes av en skyldighet för arbetsgivare
att arbeta löpande på ett förebyggande och främjande sätt för att motverka
diskriminering med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder, föreslår vi att
Jämställdhetspolicyn upphävs. Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna som
numera arbetas med i och med Aktiva åtgärder.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Den av kommunfullmäktige beslutade Jämställdhetspolicyn upphävs.
2. Jämställdhetspolicyn ersätts med handlingsplaner rörande Aktiva åtgärder
från och med första januari 2021.
Kommunstyrelsens personalutskotts beredning
Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärenden den 9 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Den av kommunfullmäktige beslutade Jämställdhetspolicyn upphävs.
2. Jämställdhetspolicyn ersätts med handlingsplaner rörande Aktiva åtgärder från
och med första januari 2021.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärenden den 9 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den av kommunfullmäktige beslutade Jämställdhetspolicyn upphävs.
2. Jämställdhetspolicyn ersätts med handlingsplaner rörande Aktiva åtgärder
från och med första januari 2021.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Magnus Ahlqvist (V) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut från Ingvar Smedlund (M) och ett yrkande om avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut från Magnus Ahlkvist (V).
Ordföranden föreslår beslutsgången att kommunfullmäktige först får ta ställning till
yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och sedan till yrkandet
om avslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
__________
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Paragraf 174

Ärendenummer KS2020/215

Svar på revisionsrapport- Granskning styrning och
kontroll av investeringsprojektet Familjebadet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet för att ärendet ska hanteras
ihop med den andra planerade revisionen av familjebadet. Under återremissen ges
även kommunledningsförvaltningen möjlighet att faktagranska de uppgifter som
framförs under "Kommunledningsförvaltningens bedömning".

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Enköpings kommun genomfört en granskning
av styrning och kontroll av investeringsprojektet Familjebadet. Granskningen
omfattar såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen. Granskningen har syftat
till att besvara revisionsfrågan ”Har berörda nämnder/styrelser tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll av investeringsprojektet Familjebadet?”
Till revisionsfrågan ställs också följande kontrollmål:
1. Finns tillräcklig/tillfredsställande underlag till grund för beslut om budget för
investeringsbeslutet?
Omfattar underlagen genomarbetade driftkostnadskonsekvenser?
2. Finns erforderliga resurser för styrning och kontroll av projektet i form av
projektgrupp, styrgrupp etc och finns tillräcklig beställarkompetens.
3. Finns en utvecklad modell för löpande uppföljning och kontroll av
entreprenaden inklusive metodik för prognostisering?
4. Hur hanteras avvikelser mellan upprättad investeringsbudget och totalpris
för projektet, efter genomförd upphandling?
5. Finns en tydlig projektplan med avseende på budget, tidplan och
omfattning?
Hur, när och till vem rapporteras avvikelser gentemot projektplanen?
6. Hur hanteras budgeten vid förskjutningar i tid som vid befarade fördyringar
(tilläggsbudgetering/ombudgetering)?
PwC anser att svaret på revisionsfrågan är att berörda nämnder och styrelsers
styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig. Av de 6 kontrollmålen är mål
nummer 2, 3 och 6 uppfyllda.
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Revisionen ger i rapporten även ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen,
tekniska nämnden och upplevelsenämnden:
•

I kommande beslutsunderlag bifoga detaljerad investeringskalkyl samt
tydliggöra risker och kostnadsdrivare som är förknippade med det aktuella
investeringsprojektet.

•

Säkerställa att det sker en dokumenterad återrapportering till berörd
nämnd efter varje gemensamt arbetsutskott.

•

Säkerställa detaljerad uppföljning som inkluderar prognos samt
kvarstående risker i projektet.

•

Upprätta en uppdaterad driftkostnadskalkyl samt säkerställa driftbudgeten

för Familjebadet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss för att ärendet ska hanteras ihop med
den andra planerade revisionen av badhusbygget. Under återremissen ges även
kommunledningsförvaltningen möjlighet att faktagranska de uppgifter som framförs
under "Kommunledningsförvaltningens bedömning".
Tomas Rådkvist (MP) yrkar på att besluta idag och bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till Tomas Rådkvists (MP) yrkande.
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Jesper Englundh (S) och Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE)
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande om återremiss från Anders Wikman (NE)
med flera och ett yrkande om att avgöra ärendet idag och bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut från Tomas Rådkvist (MP) med flera.
Ordföranden förslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige först får ta
ställning till yrkandet om återremiss mot att avgöra
ärendet idag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat om att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla Anders
Wikmans (NE) yrkande röstar man "Ja". Om man vill avslå yrkandet röstar man
"Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Beslutande

Ja

Nej

(M) Ingvar Smedlund

X

(M) Christer Nyström

X

(M) Johan Westermark

X

(M) Magnus Johansson

X

(M) Mats Flodin

X

(M) Monica Avås

X

(M) Pernilla Åström

X

(M) Peter Book

X

(M) Staffan Karlsson

X

(M) Yvonne Bromée

X

(M) Oscar Widman
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(C) Elisabeth Norman

X

(C) Jan Fredriksson

X

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

(C) Rebecka Lindström

X

(C) Susanna Gerhard

X

(C) Ulrika Ornbrant

X

(C) Urban Wahlberg

X

(L) Jenny Gavelin

X

(L) Inger Bertilsdotter

X

(KD) Bo Reinholdsson

X

(KD) - Henrik Lindberg

X

(MP) Kenneth Hällbom

X

(MP) Tomas Rådkvist

X

(NE) Agneta von Schoting

X

(NE) Anders Wikman

X

(NE) Ingvar Magnusson

X

(NE) Johnny Karlsson

X

(NE) Kim Jämsä

X

(S) Alija Abdi

X

(S) Hans Olsson

X

(S) Jesper Englundh

X

(S) Johan Engwall

X

(S) Linda Johansson

X

(S) Matz Keijser

X

(S) Rolf Carlsson

X

(S) Ros-Mari Bålöw

X

(S) Solweig Eklund

X

(S) Solweig Sundblad

X

(S) Sven Jansson

X

(S) Sverre Ahlbom

X
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(S) Åsa Andersson

X

(V) Britta Dalved

X

(V) Magnus Ahlkvist

X

(SD) Mats Pettersson

x

(SD) Anders Lindén

X

(SD) Angelika Bergfeldt

X

(SD) Barbara Ciolek

X

(SD) Benjamin Albertsson

X

(SD) Ronny Holmberg

X

(SD) Peter Ring

X

(SD) Tommy Henriksson

X

Summa

21

29

1

Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla Anders Wikmans (NE) yrkande om
återremiss.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

27 (48)

Protokoll

28 (48)

Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Paragraf 175

Ärendenummer KS2020/687

Anpassning av reglementen avseende korttidstillsyn
inom LSS
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och upplevelsenämnden
enligt bilagor i ärende KS2020/687
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till vård- och omsorgsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla
placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd

Beskrivning av ärendet
Korttidstillsyn inom LSS för funktionsvarierade ungdomar
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Bakgrund
Barn över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till så kallad korttidstillsyn enligt
LSS. Det är tillsyn utanför hemmet i anslutning till skoldagen och under lov. Det är
vanligt att denna tillsyn sker på en fritidsgård med andra funktionsvarierade
ungdomar. Det är dock en individuell insats som föregås av en behovsprövning
och individbeslut. Besluten ska kunna överklagas.
I Enköpings kommun fattar vård- och omsorgsnämnden beslut om korttidstillsyn på
individnivå. Beslutsmandatet är delegerat från nämnd till handläggare på
förvaltningen.
Upplevelsenämnden har i uppdrag att verkställa korttidstillsynen när den består i
vistelse på fritidsgården Ungdomens hus. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden förser upplevelsenämnden med personal och
driftsbidrag för lokal och material. Denna kostnad finns upptaget i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens budget.
Detta upplägg har framgått av ett samarbetsavtal från 2008 mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och dåvarande skol-, utbildnings- och fritidsförvaltningen. De
nu berörda nämnderna har beslutat att upphäva detta inom ramen för sina
beslutsärenden som föregått detta ärende. Dessa beslut kan stanna på respektive
nämnd.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

29 (48)

Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

Under första kvartalet 2021 ska den vistelse som sker i kommunens regi ske i
lokaler som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillhandahåller. Debitering
för upplevelseförvaltningens lokaler upphör.
I reglementena står att upplevelsenämnden har ansvar för sagda LSS-verksamhet
avseende genomförande. I vård- och omsorgsnämndens reglemente anges att
nämnden uttryckligen inte ansvarar för just denna verksamhet inom LSS. I
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anges ingenting om denna typ av LSS.
Rättslig reglering
Kommunens nämnder är myndigheter som får sina uppgifter direkt från lag eller
från kommunfullmäktige genom reglementet. Reglementet är en slags ram för vad
nämnden får ägna sig åt. Där ska det framgå vilka verksamhetsområden i
kommunen den ansvarar för eller arbetar med. Nämnden får besluta inom
områden som den fått av kommunfullmäktige.
Nämnden är ytterst ansvarig för sin verksamhet och svarar inför
tillsynsmyndigheter genom lag och kommunfullmäktige genom till exempel
revisionen.
Kommunen ansvarar för korttidstillsyn inom LSS. Kommunen kan bedriva denna i
egen eller privat regi. LSS-verksamhet är omgärdat av en mängd specialregler.
Den som bedriver verksamheten är den som har ansvaret för att dessa regler
åtföljs. Det är den kommunala nämnden eller den privata juridiska personen, till
exempel. Det är regler om till exempel kvalitetsledningssystem, registerkontroll av
personal, incidenthantering, och dokumentation. Kommunfullmäktige beslutar
vilken nämnd som ska ha hand om LSS-verksamhet. I Enköpings kommun är det
olika beroende på typ av LSS.
Ärendets beredning
De tre berörda nämnderna har skrivit fram varsitt ärende med en
reglementesändring enligt följande.
•

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN2020/217, KS2020/397

•

Vård- och omsorgsnämnden, VON2020/11, KS2020/204

•

Upplevelsenämnden, UPN2019/250, KS2020/144

Kommunledningsförvaltningen har lagt samman dessa tre ärenden i ett nytt
ärende. Vård- och omsorgsnämnden har tagit med en förändring av reglementet
som redan beslutats av kommunfullmäktige och inte behöver beslutas igen. I övrigt
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finns några redaktionella förändringar. Nämndernas reglementen har under tiden
för detta ärendes beredning ändrats avseende sammanträden på distans.
Kommunledningsförvaltningen har därmed i detta ärende utgått ifrån de nya
reglementena med föreslagna ändringar.
Förvaltningens överväganden
Nämndernas reglementen ska inte bara spegla nämndernas faktiska verksamhet,
utan är också ramen för vad nämnderna får ägna sig åt. Om en nämnd vidare tar
beslut utan stöd i dess reglemente räknas dessa beslut närmast som nulliteter, det
vill säga de är i teorin ogiltiga och har ingen rättsverkan.
Korttidstillsynen som den bedrivs i kommunen idag och planeras att utföras under
2021 saknar stöd i nämndernas reglementen. Därför behöver reglementena
ändras. Utbildnings- och arbetsmarknaden kommer att ta över utförandet från
upplevelseförvaltningen under första kvartalet 2021. Budgeten är redan justerad för
detta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglementena ändras så att följande
framgår:
•

Utbildnings- och arbetsmarknaden svarar för resurssättning till
verksamheten genom personal och driftsbudget

•

Vård- och omsorgsnämnden har mandat att fatta individbeslut

•

Upplevelsenämnden upphör att vara utförare av verksamheten

Detta är dock bara en del i att strukturera ansvarsfördelningen nämnderna
emellan. När verksamhet delas upp på flera nämnder uppstår alltid frågetecken
kring vem som har vilka skyldigheter i vilka delar, till exempel svara inför
tillsynsmyndighet, dokumentera enligt gällande föreskrifter, arkivera med mera. Här
finns dessutom specialreglering som riktar sig mot den som ”bedriver”
verksamheten. Här har det närmast varit upplevelseförvaltningen, som dock inte
har något praktiskt inflytande över verksamheten. När verksamheterna flyttas om
behöver nämnderna göra ett arbete kring detta.
Vidare är det olämpligt att en nämnd inte råder över sina ekonomiska medel.
Kommunallagen hindrar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har
inflytande över hur vård- och omsorgsnämnder fattar individbeslut. Det gäller också
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta då ingen annan än nämnden
själv kan styra över sin tillämpning av lag, till exempel avseende
myndighetsutövning. I kommunalrätten brukar man prata om ”det odelade
ansvarets princip”. Den innebär bland annat att ansvar och beslut bör vara samlat
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under samma nämnd. Därtill hör även ekonomi. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden kan genom detta upplägg inte påverka kostnaderna eller
inriktningen av korttidstillsynen, då beslutsmandatet ligger på vård- och
omsorgsnämnden. Detta behöver ses över. Beslutsmandat och rådighet över
kostnadsutveckling bör ligga samman med budgetmedel. Detta är grundläggande i
kommunal verksamhet där nämnderna är verksamhetsansvariga och ansvariga
inför kommunfullmäktige och revisionen.
Det saknas vidare i Enköpings modell en riktlinje eller överenskommelse om vem
som ska stå för den ökade kostnaden när vård- och omsorgsnämnden fattar beslut
om en insats som inte består i vistelse inom fritidsverksamheten. Nämnderna bör
noga överväga om det gamla samarbetsavtalet som nu har upphävts möjligtvis
behöver ersättas med något nytt som är tydligare.
Kommunledningsförvaltningen har inte föreslagit samma förändringar som vårdoch omsorgsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
reglementena kring formulering av ansvar, eftersom en verksamhet som inte har
beslutsmandat inte kan sägas ha fullt ansvar för en verksamhet. De juridiska
skyldigheterna följer av lag och finns därmed oavsett formulering. Därav har
kommunledningsförvaltningen valt att föreslå mer praktiskt orienterade
formuleringar i reglementena.
Kommunledningsförvaltningen menar slutligen att reglementena visserligen
behöver ändras tämligen omgående, men fler strukturella förändringar behöver
göras enligt ovan. Nämnderna bör därför återkomma till kommunfullmäktige med
ett förslag där beslutsmandat för verksamhet ligger samman med budgetmedlen.
Detta görs lämpligen inför 2022 års budget.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och upplevelsenämnden
enligt bilagor i ärende KS2020/687
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till vård- och omsorgsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla
placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 10 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och upplevelsenämnden
enligt bilagor i ärende KS2020/687
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till vård- och omsorgsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla
placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och upplevelsenämnden
enligt bilagor i ärende KS2020/687
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till vård- och omsorgsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att påbörja ett arbete kring att samla
placeringsbeslut och budgetansvar för korttidstillsynen under samma nämnd
__________
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Paragraf 176

Ärendenummer KS2020/601

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut
1. Enköpings kommun ska inbetala ett insatsbelopp på 16 757 200 kronor till
Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Enköpings kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal
värdegrund före-träder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotter-bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för
kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt
att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar
ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig
trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
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2021

1000

41,9 mnkr

2022

1100

46,1 mnkr

2023

1200

50,3 mnkr

2024

1300

54,5 mnkr

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
För Enköpings kommun innebär detta att senast 30 juni 2024 ska belopp
motsvarande 1 300 kronor per invånare vara inbetald kapitalinsats, vilket betyder
att 16 757 200 kronor ska betalas in under åren 2021-2024. Invånarantalet som
används i beräkningen är 41 893. Det är invånarantalet 2016 när tidigare
maxbelopp 900 kronor per invånare uppnåddes. Antalet låses i 10 år, fram till
2025, vid beräkning av kapitalinsats.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun ska inbetala ett insatsbelopp på 16 757 200 kronor till
Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun ska inbetala ett insatsbelopp på 16 757 200 kronor till
Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
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till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun ska inbetala ett insatsbelopp på 16 757 200 kronor till
Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
__________
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Paragraf 177

Ärendenummer KS2020/616

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Beslut
1. Enköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14
februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Enköpings kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB;s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Enköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enigt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Enköpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Enköpings kommun den 14 februari 2012, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Enköpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Enköpings
kommun dem 14 februari 2012, vari Enköpings kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören utses att för
Enköpings kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
sedan 2012. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Enköpings
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 14 februari 2012.
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeelser av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmar gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag som åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Giltighetstiden för Enköpings kommuns borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelsen har
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Enköpings kommun
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
fullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Enköpings kommun undertecknade Regressavtalet och Garantiavtalet den 14
februari 2012. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och behöver
därför bekräftas i enlighet vad som beskrivs ovan för borgensförbindelsen.
Kommuninvest har 288 medlemmar och har för att underlätta för medlemmar
beslutat att tillämpa ett gemensamt förfarande för bekräftelserna av förbindelser
och avtal, samt uppnå en enhetlighet i dokumentation. En checklista med åtgärder
och mall för beslutsformuleringar har sänts till samtliga medlemmar.
Kommunledningsförvaltningen har i beslutsformuleringar följt denna struktur.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14
februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Enköpings kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB;s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Enköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enigt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

38 (48)

Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige

2. Enköpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Enköpings kommun den 14 februari 2012, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Enköpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Enköpings
kommun dem 14 februari 2012, vari Enköpings kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören utses att för
Enköpings kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 10 november 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14
februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Enköpings kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB;s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Enköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enigt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Enköpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Enköpings kommun den 14 februari 2012, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Enköpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Enköpings
kommun dem 14 februari 2012, vari Enköpings kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören utses att för
Enköpings kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsens har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Enköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14
februari 2012 (”Borgensförbindelsen”), vari Enköpings kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB;s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Enköpings kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enigt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Enköpings kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Enköpings kommun den 14 februari 2012, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Enköpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Enköpings
kommun dem 14 februari 2012, vari Enköpings kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören utses att för
Enköpings kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.
__________
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Paragraf 178

Ärendenummer KS2020/410

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

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från socialnämnden den 29 oktober 2020. Av skrivelsen
framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda
beslut och avbrott 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.
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 tredje kvartal 2020
Socialnämnden har två (2)icke verkställda beslut gällande barn.
Besluten gäller insats kontaktperson. Skälet till att förvaltningen inte kunnat
verkställa är kopplad till Covid-19 då tänkta kontaktpersoner avböjt uppdrag med
hänvisning till pandemin.
Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 10 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
__________
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Paragraf 179

Ärendenummer KS2017/500

Antagande av detaljplan för del av Vappa 15:2, nytt
avloppsreningsverk
Beslut
Detaljplanen antas.

Beskrivning av ärendet
I februari 2017 gav kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att planera
för byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom Enköpings kommun. I samma
år gav Tekniska nämnden i sin tur samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra planeringen. Som följd av detta beslutade kommunstyrelsens planmark och bostadsutskott 7 september 2017 att inleda planprocess för ett nytt
avloppsreningsverk inom del av Vappa 15:2. Planprocessen har skett i ett utökat
förfarande.
Det nya avloppsreningsverket behöver prövas enligt två olika lagstiftningar. Dels
sker prövning av tillstånd för verksamhet och utsläpp av det renade avloppsvattnet
enligt miljöbalken. Dels prövas lokaliseringen av reningsverket enligt plan- och
bygglagen genom upprättande av detaljplan. Kommunens ansökan om tillståndet
behandlas nu av Länsstyrelsen. Beslut kan troligen väntas först i slutet av 2020.
På grund av att avloppsreningsverket är en tillståndspliktig verksamhet enligt
paragraf 3 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, som är en
sådan verksamhet som alltid skall antas innebära risk för betydande miljöpåverkan,
följs detaljplanen av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för det nya
avloppsreningsverket som omfattar del av fastigheterna Vappa 15:2 och Haga 10:3
samt en tillhörande MKB. Planens syfte är att avgränsa plats för kommunens nya
reningsverk och att ge ramar för utformningen så att riksintresset för
kulturmiljövården, C57, inte påtagligt skadas genom att minimera verkets visuella
påverkan på landskapsbilden. För att uppnå detta skall bebyggelsen inom
planområdet uppföras i enlighet med det gestaltningsprogram som är bilaga till
detaljplanen. Till planen hör också en dagvattenutredning vars inriktning skall följas
vid genomförandet.
Efter beslut i PLEX-utskottet 2020-03-05 §20 skickades planen på samråd under
fyra veckor i mars-april 2020. Under samrådet inkom 17 yttranden varav 8 utan
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erinran. Fyra av yttrandena kommer från privatpersoner men inga av dem tillhör
sakägarkretsen. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i en särskild
samrådsredogörelse.
Efter samrådet genomfördes en miljöteknisk markundersökning och ett
kompletterande platsbesök för naturvärdesbedömning av kommunekologen.
Planhandlingarna uppdaterades och reviderades därefter utifrån inkomna
synpunkter och de kompletterande utredningarna.
Efter beslut i PLEX-utskottet 2020-09-10 § 74 skickades planen på granskning
under 4 veckor i september-oktober. Under granskningen inkom 10 yttranden
varav 6 utan erinran, ett med en upplysning och tre med synpunkter. Ett yttrande
inkom från sakägare, Planhandlingarna har därefter kompletterats och reviderats
utifrån inkomna yttranden. Ingen sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Planförslaget bedöms vara redo för antagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 5 november
2020 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 24 november 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.

Yrkanden
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till Ulrika Ornbrants (C) förslag till beslut.
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Paragraf 180

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Robin Wäsches (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Peter Rings (SD) avsägelse av uppdraget som ledamot i Tekniska nämnden.
Marianne van Allers (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i Tekniska
nämnden.
Ann-Cathrine Lövlings (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i
Överförmyndarnämnden.
Tina Löfgrens (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Ann Bakas (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunrevisionen.
Magnus Hellmarks (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i Direktionen i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping - Håbo.
Magnus Westerlunds (MP) avsägelse av uppdraget som ledamot i
upplevelsenämnden.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Upplevelsenämnden, från och med 1 januari 2021 till och med 31 december
2022
Ledamot

Cecilia Karikoski (MP)
efter Magnus Westerlund (MP)

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 2022
Ledamot

Tina Löfgren (S)
efter Robin Wäsche (S)
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Ersättare

Johan Enfeldt (S)
efter Tina Löfgren (S)

Tekniska nämnden, till och med 31 december 2022
Ledamot

Timo Saukkila (S)
efter Marianne van Aller (S)

Ledamot

Rickard Daxner (SD)
efter Peter Ring (SD)

Kommunrevisionen, till och med 31 december 2022
Ledamot

Ann-Cathrine Lövling (S)
efter Ann Bakas (S)

Överförmyndarnämnden, till och med 31 december 2022
Ledamot

Vakant
efter Ann-Cathine Lövling (S)

Begravningsförättare, till och med 31 december 2022
Anna Svensson (NE)

Direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping - Håbo.
Ersättare

Monica Hallgren (C)
efter Magnus Hellmark (C)

Beskrivning av ärendet
Robin Wäsche (S) har den 26 november 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
kommunfullmäktige.
Peter Ring (SD) har den 9 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i Tekniska nämnden.
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Marianne van Aller (S) har den 8 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i Tekniska nämnden.
Ann-Cathrine Lövling (S) har den 9 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden.
Tina Löfgren (S) har den 8 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Ann Bakas (S) har den 9 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i kommunrevisionen.
Magnus Hellmark (C) har den 9 december 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping - Håbo.
Magnus Westerlunds (MP) har den 23 november 2020 inkommit med avsägelse av
uppdraget som ledamot i upplevelsenämnden.
__________
Kopia till:
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Länsstyrelsen, för åtgärd
IT-avdelningen
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Paragraf 181

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om
medborgarförslag
Beskrivning av ärendet
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag -Tillåt parkering dagtid på Nämndhusets parkering, KS2020/400.
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Cirkulationsplats Stockholmsvägen, KS2020/209
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Bredda Salavägen vid Lastbilsgatan, KS2020/208
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Farthinder på nya Grillbyängen, KS2020/416
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Farthinder Grillby, KS2020/412
- Tekniska nämndens beslut från den 25 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Cykelvägar och gångvägar till Grönsöövägen, KS2020/340
- Upplevelsenämndens beslut från den 19 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Simhall i Örsundsbro, KS2019/868
- Upplevelsenämndens beslut från den 19 november 2020, Svar på
medborgarförslag- Sammanbyggnad av bibliotek och kulturhus Joar Blå,
KS2019/794
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 19 november 2020,
Svar på medborgarförslag- Låt det nya gymnasiet få tillbaka sitt gamla namn,
Sandbrogymnasiet, KS2020/411
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 19 november 2020,
Svar på medborgarförslag- Dags för namnbyte av det nya Gymnasiet, KS2020/505
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

