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2021-06-15  

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  
Beslutande organ: Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum: Måndagen den 21 juni 2021 klockan 09.00 
  
Plats: Teams/Kungsängslilja 
 

  
Föreslagen justerare: Jesper Englundh (S) 
 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

1 Upprop och val av protokolljusterare    
    

2 Godkännande av föredragningslista   09.05 
    
 Stängt möte   

3 Exploateringsavtal för Storskogen 1:1 - beslut 
om godkännande 

KS2019/564 Ricardo Dojorti 09.10 

 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 
Exploateringsavtal med Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB godkänns. 

  

4 Detaljplan för Storskogen 1:1 med flera - 
beslut om antagande 

KS2014/220 Tobias Viberg 09.20 

 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen antas. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

Öppet möte 

5 Svar på medborgarförslag - Tätorten Haga blir 
klassat som ett tättbebyggt område, 
kommunen tar över ansvaret för vägen från 
Haga slott till Haga Strand 

KS2020/641 Maria Engelbrekts 09.35 

 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat 

  

05b Revidering av tidplan för styrning och 
uppföljning  

KS2021/434 Daniel Nilsson             

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

 

11 Medborgarlöfte år 2021-2023 KS2021/378 Pia Johnson 09.45 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarlöftet år 2021-2023 mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten 
Lokalpolisområde Enköping/Håbo antas. 

  

 
Paus 

  
10.00 

6 Information om arbetet med 
investeringsprocessen  

KS2019/798 Ingela Höij 10.15 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

  

7 Svar på revisionsrapport - Samverkan inom 
kommun och kommunkoncern 

 

KS2021/101 Paula Hautala  11.00 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

  

8 Svar på revisionsrapport - Granskning - 
Uppföljning IT-säkerhetsgranskning 

KS2021/102 Mangus Nideborn  11.15 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna.  

  

9 Svar på revisionsrapport - Verksamhetsstöd 
från stödfunktioner 

KS2021/103 Hannu Högberg  11.30 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens svar till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

  

 
Lunch  

  
11.45 

10 Svar på motion - Inrätta en 
visselblåsarfunktion 

KS2020/168 Hannu Högberg 12.45 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalls. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

12 Uppmuntran till kommunens medarbetare med 
ett extra friskvårdsbidrag 2021 

KS2021/367 Håkan Sandberg 13.00 

 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget 

  

13 Omfördelning investeringsmedel och 
finansiering av programhandling Kulturhus 
Joar 

KS2021/407 Ingela Höij 13.10 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  

  

14 Lokalbehov avseende framtidens arbetsplats KS2021/413 Anna Nilsson, 
Charlotte Bergdahl  

13.40 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att alternativ 1 är fortsatt väg framåt när det gäller 
lokaler för medarbetare med administrativa uppgifter som inte är knutna till en 
geografisk plats. 

2. Det fortsatta arbetet utförs enligt kommunens lokalförsörjningsprocess där första 
steget är att planera för hur hyresfrågan till marknad ska genomföras inom lagen 
om offentlig upphandling (LOU).  

  

 
Paus  

  
14.40 

15 Information om nytt avloppsreningsverk  Danielle 
Littlewood, Karin 
Ols  

14.50 

    

16 NKI-resultat för företag  Charlotta Stenberg 15.05 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

17 Firmateckning för stiftelser förvaltade av 
Enköpings kommun 

KS2021/398  15.20 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. Firma för stiftelser som förvaltas av Enköpings kommun tecknas från och med 
den 21 juni 2021 av Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C) eller Jesper Englundh (S), 
med en medsignatur av kommundirektör Ulrika K Jansson, stabschef Hannu 
Högberg, ekonomichef Hans Nyström, eller HR-chef Håkan Sandberg. 

2. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2020 paragraf 142 upphävs från och 
med 21 juni 2021. 

  

18 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut från vård- och omsorgsnämnden 2021 

KS2021/414  15.25 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

  

19 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut från socialnämnden 2021 

KS2021/397  15.30 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2021 anmäls 
och läggs till handlingarna 

  

20 Övriga frågor   15.35 
    

21 Redovisning av delegationsbeslut KS2021/44  15.40 
    

22 Anmälningsärenden    
    

23 Valärenden KS2018/633   
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
    

24 Möten med externa organ KS2020/52  15.45 
    
 Stängt möte   

25 Information om Coronaläget  Marcus 
Wennerström, 
Magnus 
Jacobsson 

15.50 

    

26 Kommundirektören informerar   Ulrika K Jansson  16.00 
    

     
    

 
Sammanträdet beräknas avslutas cirka klockan 16.20. Observera att samtliga tider är preliminära och kan 
komma att ändras. 
 
Välkommen! 
 
 
 
Peter Book 
Ordförande 

 
 
 
 
Malin Kvist 
Sekreterare 
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