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Paragraf 47  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Linda Johansson (S) väljs till justerare.  
__________  
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Paragraf 48  

Godkännande av föredragningslista  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns efter följande tillägg: 

• ärende 4 och 5 hålls som stängda punkter. 

• endast valärende 17, Val till huvudmän i Sparbanken - mandatperiod 2023-
2026, genomförs vid dagens möte. Valärenden 16, 18-24 utgår från 
dagens sammanträde då de ska hanteras av valberedningen.  
 

• Ulrika Ornbrant (C) anmäler fyllnadsval till det kommunala finska samrådet 
samt fyllnadsval till det kommunala natur- och friluftsrådet. 

__________  
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Paragraf 49  

Beslut om stängda ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden hålls inom stängda dörrar  
 

• Ärende 4 – Detaljplan för ny förskola i Skolsta 
• Ärende 5 – Ny hyresvärdupphandling för nytt kommunhus 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslutade den 17 januari 2023 §3, att besluta vid varje  
sammanträde att stänga ärenden om så krävs.  
 
Ordförande föreslår att ärende 4 samt ärende 5 ska hållas stängda vid dagens  
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om  
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag och finner så. 
__________  
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Paragraf 50 Ärendenummer KS2019/388 

Detaljplan för ny förskola i Skolsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen antas.  

Sammanfattning 
Den nuvarande förskolan i Skolsta består av paviljonger på Skolstaskolans  
skolgård och har uppförts med ett tillfälligt bygglov. Förskolan har idag 54 platser  
och det finns behov av en utökning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 21 maj 2019 paragraf 121 att ge tekniska nämnden i  
uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola i Skolsta strax  
sydost om Skolstaskolan. Samtidigt fattades också beslut om att uppdra åt  
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en planprocess för att möjliggöra  
förskolan på den aktuella platsen. Under 2021 förvärvade kommunen marken 
vilket gjorde att planprocessen och projektering av förskolan kunde påbörjas i 
enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag.  
 
Den nya förskolan skall inrymma 120 förskoleplatser. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C), Anders Wikman (NE), Linda Johansson (S) och Peter Book 
(M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ulrika Ornbrants (C), Anders 
Wikmans (NE), Linda Johanssons (S) och Peter Books (M) yrkande och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-13 
Planbeskrivning, daterad 2023-02-13 
Plankarta, daterad 2023-02-13 
Utlåtande, daterat 2023-02-09 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-10-20 
 
Beslutet skickas till:  



 Protokoll  9 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
Tekniska nämnden 
__________  
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Paragraf 52 Ärendenummer KS2023/40 

Information centralisering  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren, stabschef Hannu Högberg och 
ekonomichef Daniel Nilsson informerar om hur förslaget till centralisering av vissa 
yrkesroller ser ut. De första etapperna av den organisatoriska överflyttningen är 
tänkta att omfatta medarbetare inom kommunikation, ekonomi och 
lokalsamordning. 
__________  
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Paragraf 53 Ärendenummer KS2023/40 

Information och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
 
Sammanfattning 
Informationsärenden:  

• Jörgen Ödalen och Terence Fell från MDU informerarar om slutrapporten 
för social hållbarhet. 

Ärendedragningar: 

• Planarkitekt Karin Komstadius informerar om detaljplan för ny förskola i 
Skolsta. 
 

• Åsa Svedjetun, Archus, och Åsa Richardsson, Frontit informerar om hur 
upphandlingen av hyresvärd för det nya kommunhuset har gått till och vem 
man har valt att ingå avtal med.  

__________  
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Paragraf 54 Ärendenummer KS2023/187 

Tolkning av OPF-KL 18  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. kommunens bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18) ska tolkas på följande sätt:  

a) samtliga fasta arvoden, det vill säga samtliga månadsarvoden som 
utbetalas enligt regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Enköpings kommun, ingår i beräkningen av en förtroendevalds uppdrags 
omfattning. Gruppledararvodet utgör inte beräkningsgrund för rätten till 
omställningsstöd enlig OPF-KL 18, då uppdraget inte räknas in i 
kommunallagens definition av begreppet förtroendevald enligt 4 kap 1§ 
kommunallagen 

b) en förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på betydande del 
av heltid är en förtroendevald vars fasta månadsarvode motsvarar minst 40 
% av det basarvode som anges i § 2, första stycket, i regler för arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun, 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

2. kapitel 2 § 6 i bestämmelserna om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18) ändras så att sista meningen får följande lydelse: 
 
Båda årens ekonomiska omställningsstöd samordnas med förvärvsinkomster. 
 

3. Rätten till förlängt omställningsstöd enligt kapitel 2 § 5 stryks i Enköpings 
kommuns tillämpning av OPF-KL 18 

Sammanfattning 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt eller sina uppdrag. Rätten att erhålla  
ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 
kommunen. Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar 
för att få ett nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att 
han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete.  
 
Enköping kommuns bestämmelser om omställningsstöd (OPF-KL 18) gäller för 
förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag 
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hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid. 
 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. I OPF-
KL 18 finns dock inget som anger hur omfattningen av en förtroendevalds uppdrag 
ska beräknas. Utan att veta vad som anses vara heltid går det inte heller att veta 
vilka förtroendevalda som kan anses fullgöra uppdrag hos kommunen på 
betydande del av heltid. Kommunstyrelsen, i egenskap av pensionsmyndighet, 
måste därför tolka bestämmelserna. Det föreslås att en förtroendevald som fullgör 
uppdrag hos kommunen på heltid är en förtroendevald vars fasta månadsarvode 
motsvarar det basarvode som anges i första stycket i § 2 i regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun. Som basarvode tillämpas 
idag samma belopp som utgör grundarvodet per månad för ledamot av Sveriges 
Riksdag. 
 
Förutom att en person ska fullgöra uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid för att omfattas av OPF-KL 18 ska personen även vara 
sådan förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen. Uppdraget som 
gruppledare är inte ett uppdrag som räknas in i kommunallagens definition av 
begreppet förtroendevald i 4 kap. 1 § kommunallagen. Kommunstyrelsen behöver 
därför tolka huruvida gruppledaruppdraget omfattas av OPF-KL 18. 
 
I grunden är gruppledaruppdraget en parti-intern fråga. Dock har en kommunal  
praxis utvecklats genom åren, vad gäller arvoden och ersättningar till  
förtroendevalda, där man ansett det vara ändamålsenligt att varje parti ska kunna  
utse en särskild fullmäktigeledamot som samordnar gruppens arbete, en så kallad  
gruppledare, och att särskilt arvode ska utgå för det arbetet. För att arvode för  
arbetet som gruppledare ska kunna utgå krävs dock att personen i fråga har ett  
annat uppdrag som ingår i definitionen av förtroendevald i 4 kap. 1 §  
kommunallagen, i det här fallet fullmäktigeledamot, och att fullmäktige i någon 
form av beslut fastställer vem som ska uppbära arvodet. En gruppledare är alltså 
en förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (det vill säga en  
fullmäktigeledamot) och som kan anses fullgöra uppdrag hos kommunen.  
Gruppledaruppdraget bör därför omfattas av OPF-KL 18.  
Endast fasta arvoden, det vill säga månadsarvoden, ska ingå i beräkningen av  
omfattningen. Sammanträdesarvoden och ersättningar, t ex ersättning för förlorad  
arbetsinkomst, ska alltså inte ingå. 

är OPF-KL12 antogs beslutades det att samordning skulle ske från år 1, när  
sedan OPF-KL18 antogs, fanns inget beslut med om samordning. En samordning  
från år 1 innebär att omställningsersättningarna samordnas/minskas med andra  
förvärvsinkomster. Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som  
anges i 59 kap. socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition  
(från år 2012). En samordning från år 1 är ekonomiskt fördelaktigt för en kommun,  
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då kommunen annars riskerar att betala ut såväl omställningsersättning samt lön  
vid tjänstgöring inom kommunens verksamheter. 

Jäv 
Ulrika Ornbrant (C) anmäler jäv och ersätts av Magnus Hellmark (C).  
Anders Lindén (partilös) anmäler jäv och ersätts av Lars Jansson (partilös). 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande ändring samt tillägg: 

• beslutssats 1b kompletteras med följande mening:  
”Gruppledararvodet utgör inte beräkningsgrund för rätten till 
omställningsstöd enlig OPF-KL 18, då uppdraget inte räknas in i 
kommunallagens definition av begreppet förtroendevald enligt 4 kap 1§ 
kommunallagen” 
 

• detta stryks i beslutssats 2: 
”...varav årligen ett prisbasbelopp undantas från samordning” 
 

• en ny beslutssats 3: 
”rätten till förlängt omställningsstöd enligt kapitel 2 § 5 stryks i Enköpings 
kommuns tillämpning av OPF-KL 18” 

Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anders Wikmans (NE) yrkande och 
finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-17 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 55 Ärendenummer KS2023/112 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollplanen för 2023 antas. 

Sammanfattning 
Enligt kapitel 6 i kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i  
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i  
lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se  
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i  
övrigt tillfredställande sätt. 
 
Kommunens regler för intern styrning och kontroll antogs i september 2018.  
Reglerna syftar till att skapa ordning och reda samt kontroll på både verksamhet  
och ekonomi. De ska även skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade  
misstankar samt säkra en effektiv förvaltning och att kunna uppnå följande mål  
med rimlig grad av säkerhet: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
• säkra tillgångar och förhindra förluster 
• eliminera och upptäcka allvarliga fel 

Internkontrollplanen är framtagen av Kommunledningsförvaltningens 
ledningsgrupp, med stöd av kvalitetsstrateg. Internkontrollplanen för 2023 
innehåller sex risker inom fem processer/rutiner och tagits fram genom 
riskanalyser, uppföljning av 2022 års internkontroll samt utfall från genomförda 
revisionsgranskningar. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-14 
Bilaga: Kommunstyrelsens plan för internkontroll, år 2023 
__________  
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Paragraf 56 Ärendenummer KS2022/436 

Reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Reviderad tidplan för planering och uppföljning för 
2023 daterad 2023-02-14 antas. 

Reservationer 
Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S), Linda Johansson (S) och Johan 
Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ”Tidplan för planering och uppföljning  
2023” (KS2022/426). 
  
I kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025  
(KS2022/321) har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå  
samordning, effektivisering och verksamhetsutveckling motsvarande 55,4 miljoner  
kronor i minskade kostnader och ökade intäkter för 2023. Kommunfullmäktige ska  
besluta om en ändringsbudget senast i juni 2023.  
 
Eftersom budgeten för nästkommande år baseras på budgeten för innevarande år  
är det en fördel om budgetramarna för innevarande år är fastställda i god tid innan  
ny budget behandlas. Det sammanträde som kommunstyrelse kan behandla  
ärendet äger rum i början av september. Beslutet för budget 2024 föreslås därmed  
flyttas till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2023. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar avslag med motiveringen att nämnderna ska få tid att 
planera sin budget för 2024.  

Peter Book yrkar avslag på Linda Johanssons (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det 
ursprungliga förslaget till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-14 
Reviderad tidplan för planering och uppföljning 2023, daterad 2023-02-14 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom  
Samtliga nämnder, för kännedom 
__________  
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2023/150 

Omfördelning investeringsplan upplevelsenämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsbudget-
och plan för 2023-2027 enligt följande: 

1. Investering av ny konstgräsplan flyttas från 2024 till 2023. 

2. Investering av C-paviljong Enavallen flyttas från 2024 till 2025.  

Kommunstyrelsen beslutar om ett genomförandebeslut för ny konstgräsplan med 
färdigställande år 2023 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
punkt 1. och 2. 

Sammanfattning  
Upplevelsenämnden begär denna omfördelning på grund av att kommunens enda  
fullstora uppvärmda konstgräsplan inte längre räcker till för att möta föreningslivets  
önskemål om tider. Utifrån en dialog med fotbollsalliansen samt fotbolls- och  
rugbyföreningarna i kommunen är en ny uppvärmd konstgräsplan högsta prioritet  
för att både kunna ge barn- och ungdomsidrotten men även elitidrotten rätt  
förutsättningar att bedriva sin idrott. Inomhusidrotternas behov av tider i hallarna  
har ökat i sådan grad att utomhusidrotterna endast kan erbjudas ett fåtal tider  
inomhus.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en omfördelning kan ske utifrån  
att aktuella investeringar finns med i kommunfullmäktiges beslutade  
investeringsbudget- och plan för 2023-2027. Det växande Enköping och dess  
föreningsliv i kombination med att upplevelsenämnden avstod från en  
konstgräsplan till 2022 har medfört denna prioritering. Omfördelning av projekten  
påverkar utgiftsvolymen marginellt för 2023 och 2024.  
 
Båda investeringarna finns upptagna i kommunfullmäktiges senast beslutade  
investeringsbudget- och plan för 2023-2027 (KS2022/227). Projekten har även  
funnits med i tidigare budgetar. Utgiften för C-paviljongen som budgeterats för  
2022 ombudgeteras för att tas i bruk 2025 istället för 2024.  
 
Utgiften för konstgräsplan (10 miljoner kronor) flyttas från 2024 till 2023.  
Driftkostnaden för C-paviljongen och konstgräsplanen uppstår när de tas i bruk  
vilket hanteras i ordinarie budgetprocess.  



 Protokoll  19 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-20 (KS2023/150) 
Protokoll upplevelsenämnden UPN2023/25, paragraf 4  
Kommunfullmäktiges årsplan 2023 KS2022/321, paragraf 227 
 
Beslutet skickas till:  
Upplevelsenämnd, för kännedom  
Teknisk nämnd, för kännedom 
__________  
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Paragraf 58 Ärendenummer KS2022/967 

Investering i ny förskola i Skolsta 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. upphäva startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta (KS2019/284, § 
121), eftersom investeringsutgiften beräknas överskrida den beslutade 
projektbudgeten med mer än 10 procent 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

2. investeringsmedel för en ny förskola i Skolsta ska ligga kvar i 
investeringsplanen. 

Sammanfattning  
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade att beställa en ny förskola i  
februari 2019 (UAN 2019/25). I maj samma år fattade kommunstyrelsen ett  
startbeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra investeringen för  
maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).  
 
Efter upphandling är investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket  
överstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om förskolan ska uppföras  
behövs därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  
avbeställa investering av ny förskola i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut  
UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av  
kommunfullmäktige att investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i  
investeringsplanen. 
 
Tekniska nämnden har beslutat (TF2019/225) att projektet för investering av ny  
förskola i Skolsta anmäls till kommunstyrelsen för ny beredning, med anledning av  
att totalbeloppet överskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer  
än 10 procent enligt kommunens regler för investeringar. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är liksom utbildningsförvaltningens  
bedömning att det finns ett stort behov av en större förskola i Skolsta som idag har  
paviljonger. Även skolan behöver utökas då förskolan idag använder skolans  
lokaler maximalt. En ny förskola skulle lösa både förskolans och skolans behov av  
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kapacitetsökning.  
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att avvakta maximalt ett år med en ny  
upphandling. Med en förskjuten tidplan finns viss risk för att tillfälliga paviljonger  
behöver sättas upp även för skolans räkning. För att begränsa antalet elever på  
Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som söker in från andra  
placeringsområden. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör samma bedömning som  
utbildningsförvaltningen att avbryta upphandlingen på grund av den höga utgiften  
och att en ny upphandling genomförs inom cirka ett år. En löpande  
verksamhetsuppföljning är viktig för att reducera risken för tillfälliga och  
kostnadsdrivande lösningar. 
 
Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beräknad till 60,8 miljoner kronor, varav  
inventarier 0,8 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 92,7 
miljoner kronor. En differens med 31,9 miljoner kronor (52,5 procent). 
 
Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökar med cirka 1,2  
miljoner kronor. 
 
Kommunens resultat kommer påverkas genom rivningskostnader och utrangering  
av bokförda värden. Rivningskostnader kalkyleras till cirka 0,5 miljoner kronor och  
kvarvarande bokfört värde till cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnaden påverkar  
kommunens resultat det år som åtgärderna genomförs.  
 
Förslag till beslut innebär att investeringen beloppsmässigt ligger kvar enligt  
kommunfullmäktiges beslut om budget- och investeringsplan 2023-2027. Då  
budget- och investeringsplan beslutas årligen finns möjlighet till uppdatering inför  
budget- och investeringsplan 2024-2028. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13 
Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14) 
Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14) 



 Protokoll  22 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27) 
Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27) 
Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21) 

Beslutet skickas till:  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom  
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 59 Ärendenummer KS2023/168 

Revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt 
2023  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. revidera kommunstyrelsens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2023- 
02-09 

Sammanfattning 
Det finns behov av en revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  
Användandet att namn i kommunstyrelsens firmateckningsrätt ska minimeras och  
namn ska endast användas för det fall att det är nödvändigt. Detta för att  
firmateckningsrätten inte ska behöva justeras vid personalförändringar.  
 
Kommunstyrelsen behöver ge anställda på enheten för kansli och kontorsstöd  
behörighet att ta emot delgivning för styrelsen på posten. Detta bör regleras i  
kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  
 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ordföranden, kommundirektören,  
förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, ekonomichef eller annan  
anställd som styrelsen beslutar är behörig att ta emot delgivning för styrelsen och  
därmed kvittera delgivningskvitto eller liknande. 
 
För att ha en fungerande postgång bedömer kommunledningsförvaltningen att 
Conny Ferm och Fredrik Hansen på enheten för kansli och kontorsstöd ska vara 
behöriga att ta emot delgivning för styrelsen och därmed kvittera delgivningskvitto 
eller liknande. Detta bör regleras i kommunstyrelsens firmateckningsrätt.  
 
Till sist behövs ett tillägg om firmateckningsrätt för beslut fattade i  
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex). Idag är detta oreglerat.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
 



 Protokoll  24 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-09 
Förslag, revidering av kommunstyrelsens firmateckningsrätt, daterad 2023-02-09 

Beslutet skickas till:  
Kontorsstöd, för kännedom  
PLEX, för kännedom  
Kommunjurist, för kännedom 
__________  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2023/173 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2024 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. anta förslag till taxa för kopiering av allmän handling, daterad 2023-02-09, i 

samband med budgetprocessen för 2024. 

Sammanfattning  
Kommunen ska enligt reglerna om offentlighetsprincipen, på begäran, lämna ut en 
kopia av en allmän och offentlig handling. Kommunen har då rätt att, efter beslut i 
kommunfullmäktige, ta ut en avgift för sådana kopior.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att taxan för år 2023 inte behöver 
omarbetas utan kan gälla även framledes. Förslaget till taxa för kopiering av allmän 
handling, daterad 2023-02-09, motsvarar därför 2023 års taxa.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-09  
Förslag, Enköpings kommuns taxa för kopiering av allmän handling, 2023-02-09 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2023/82 

Svar på remiss - Färdplan för ett hållbart län: 
åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta Enköpings kommuns remissvar, daterad 2023-02-17, och överlämna 
det till länsstyrelsen i Uppsala län, samt  

2. meddela att Enköpings kommun avser att teckna hållbarhetslöften inom 
åtgärdsprogrammet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt remissförslag på regionalt  
åtgärdsprogram för miljömässig hållbar samhällsutveckling. Åtgärdsprogrammet 
för samhällsutveckling är det fjärde och sista åtgärdsprogrammet för miljömålen 
inom ramen för Färdplan för ett hållbart Uppsala län. Färdplanen täcker därmed 
samtliga relevanta miljömål genom att omfatta områdena klimat, biologisk 
mångfald, vatten och samhällsutveckling. De fyra åtgärdsprogrammen som ingår i 
Färdplan för ett hållbart län innehåller åtgärder för prioriterade miljö- och 
samhällsutmaningar som länet står inför. 
 
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och 
genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå längre i 
arbetet med de svenska miljömålen, och därmed den miljömässiga dimensionen 
av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom ett ökat fokus och 
samverkan förväntas åtgärdstakten i länets miljöarbete öka, vilket bidrar till ett 
förbättrat miljötillstånd.  
 
Åtgärdsprogrammet för samhällsutveckling syftar till att öka takten i 
genomförandet av åtgärder som bidrar till miljömässigt hållbar utveckling av 
samhällen såväl i städer som på landsbygden. Det ska även bidra till ökad 
resurseffektivitet och minskad miljö- och hälsopåverkan från kemikalier. Det 
övergripande målet är att uppnå miljömålen med koppling till hållbar 
samhällsutveckling, med fokus på God bebyggd miljö och Giftfri miljö samt det 
övergripande generationsmålet. Det är miljödimensionen av hållbar utveckling som 
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är i fokus i åtgärdsprogrammet men många åtgärder som föreslås ger även 
positiva effekter och kan skapa mervärden för social hållbarhet samt landsbygds- 
och beredskapsfrågor.  
 
Länsstyrelsen önskar framförallt synpunkter kopplat till frågorna: 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet? 
2. Finns aktiviteter som är relevanta att genomföra av er organisation?  
3. Är åtgärdsprogrammets syfte och avgränsningar tydliga?  

Efter remisstidens slut kommer länsstyrelsen att skicka ut en inbjudan till aktörer i  
länet att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom att teckna  
hållbarhetslöften i november 2023. Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring  
som beskriver de åtgärder en aktör åtar sig att genomföra med tillhörande  
aktörsspecifika mål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har sänt åtgärdsprogrammet till  
samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen, därefter  
sammanställt remissvaret enligt nedan.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-10 
Remissvar, Enköpings kommun, 2023-02-17 
Missiv, Remiss Färdplan för ett hållbart län, 2023-01-13 
Remissversion, Färdplan för ett hållbart län, Regionalt åtgärdsprogram för 
miljömässigt hållbar samhällsutveckling 2023-01-13  
__________  
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2023/217 

Val av ombud till Upplandsstiftelse, mandatperiod 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________ 
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Paragraf 63 Ärendenummer KS2023/236 
 
Val till huvudmän i Sparbanken - mandatperiod 2023-
2026 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
Till huvudmän i Sparbanken i Enköping från och med årsstämman 2023 till och 
med årsstämman 2027 utses:  

1. Tommy Myrsell, (M) 

2.  Percy Westlund, (M) 

3. Fred Raghall, (NE) 

4. Solveig Zander, (C) 

5. Tomas Lagwerwall, (MP) 

6. Björn Hellström (L)  

7. Bo Reinholdsson (KD) 

8. Kjell Hansson (S) 

9. Ann-Cathrine Lövling (S) 

10. Lasse Petter Jämsä (S) 

11. Sverker Scheutz (V) 

12. Peter Ring (SD) 

13. Mats Pettersson (SD) 
 

Sammanfattning 
I enlighet med § 4 i Sparbanken i Enköpings reglemente erhåller Enköpings 
kommunfullmäktige 13 huvudmän såsom representanter för insättarna i 
Sparbanken för en tid för fyra år från årsstämman 2023 till och med Sparbankens 
årsstämma år 2027.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-01 
Brev, Sparbanken i Enköping, 2023-01-10 
Stadgar, Sparbanken i Enköping, 2019-06-04 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________ 
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2023/237 

Val till Magnus Gabriel de la Gardies stipendiefond, 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 65 Ärendenummer KS2023/238 

Val till Hugo Tamms donationsfond mandatperioden 
2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 66 Ärendenummer KS2023/239 

Val till Arvid Erixons stiftelse, mandatperioden 2023-
2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 67 Ärendenummer KS2023/240 

Val till Anders Perssons donationsfond, 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2023/241 

Val till Enköpings moderbolag AB (EMAB), 
mandatperioden 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 69 Ärendenummer KS2023/242 

Val till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB), 
mandatperioden 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer KS2023/243 

Val till Ena Energi AB, mandatperioden 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår då det ska hanteras av valberedningen. 
__________  
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Paragraf 71 Ärendenummer KS2023/186 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner och medborgarförslag daterade den 17 februari 2023 
anmäls och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt punkt 32 och 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober varje år i april och 
oktober varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts 
färdigt.  
 
Enligt 5 kap 35 § i kommunallagen ska en motion eller medborgarförslag beredas 
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunledningsförvaltningen har den 17 februari 
2023 sammanställt en lista över ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag. 
Listan omfattar 12 motioner och 39 medborgarförslag som är under beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-02-13 
Redovisning, motioner, 2023-02-17 
Redovisning, medborgarförslag, 2023-02-17 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 72 Ärendenummer KS2023/7 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2023  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Sammanfattning  
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.  
 
Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom: 

• Protokollsutdrag från Energikontoret i Mälardalen 

• Protokollsutdrag från Knivsta kommun gällande Regionalt Forum  

• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde 20 december 2022 – 
valärenden  

• Delårsrapport Vafab Miljö, tertial 2, 2022  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2023-03-01  
Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen, 2022-12-01  
Protokollsutdrag Knivsta kommun gällande Regionalt Forum, 2022-12-12 
Protokollsutdrag Regionstyrelsens sammanträde 2022-12-20, valärenden  
Bilaga § 254 a, Valärenden vid regionstyrelsen 2022-12-20  
Bilaga § 254 b, Fördelning enligt lagen om proportionellt valsätt (LPV) 
Granskningsrapport delårsrapport Vafab Miljö, tertial 2, 2022 
__________  



 Protokoll  40 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 73 Ärendenummer KS2023/9 

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen mars 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisats till kommunstyrelsen: 

• Avtalsrapport KLF, tillsvidareanställningar 2022-11-23 till 2023-02-28  

• Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation, februari 2023  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-02  
Avtalsrapport KLF, tillsvidareanställningar 2022-11-23 till 2023-02-28,  
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation, februari 2023 
__________  



 Protokoll  41 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 74 Ärendenummer KS2022/575 

Information om slutrapport social hållbarhet   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
 
Sammanfattning 
Jörgen Ödalen och Terence Fell från Mälardalens Universitet informerar om hur 
slutrapporten om social hållbarhet ser ut.  
__________  



 Protokoll  42 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 75 Ärendenummer KS2023/68 

Fyllnadsval till Enköpings kommunala natur- och 
friluftsråd 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Till ersättare i det kommunala frilufts- och naturvårdsråd utse Monika 
Jakobsson, Lillkyrka-Vallby Hembygdsförening, efter vakant plats.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade den 14 februari 2023, § 37, beslut om vilka som skulle 
ingå i Enköpings kommunala frilufts- och naturvårdsråd mandatperioden 2022- 
2026. Det fanns då ingen nominerad till tredje plats för ersättare och därför valdes 
ingen på denna plats i rådet. Rådet har nu nominerat en person till den vakanta 
platsen och därför bör kommunstyrelsen besluta om att välja denna person.  
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-17 
 
Beslutet skickas till:  
Den valda, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd  
IT-service, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
__________  



 Protokoll  43 (43) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-14  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 76 Ärendenummer KS2023/69 

Fyllnadsval till Enköpings kommunala finska samråd  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Till ersättare i kommunala finska samrådet utse Heikki Tiitinen efter vakant 
plats. 

2. Till ersättare i kommunala finska samrådet utse Krister Lötegård efter vakant 
plats.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade den 14 februari 2023, § 38, beslut om vilka som skulle  
ingå i Enköpings kommunala finska samråd mandatperioden 2022-2026. Det 
fanns då ingen nominerad till sjätte och sjunde plats för ersättare och därför valdes 
ingen på dessa platser i rådet. Rådet har nu nominerat personer till de vakanta 
platserna och därför bör kommunstyrelsen besluta om att välja dessa personer. 

Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner så. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-17 
 
Beslutet skickas till:  
Den valda, för kännedom  
Löneservice, för åtgärd  
IT-service, för åtgärd  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
__________ 
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