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Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-26 
Anslaget sätts upp 2021-02-02 
Anslaget tas ned 2021-02-24 
Sista dag att överklaga 2021-02-23 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja/Skype, tisdagen den 26 januari 2021, klockan 09.15-15.15, 

med ajournering 10.35-10.50 samt 12.15-12.50.  
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Elisabeth Norman (C) 
Jenny Gavelin (L), till och med paragraf 20 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Solweig Eklund (S) 
Linda Johansson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD), till och med paragraf 15 
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 21 
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Tommy Henriksson (SD), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 16 
  
Ej tjänstgörande ersättare Peter Book (M), till och med del av paragraf 18  

Ingvar Magnusson (NE) 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Ahlkvist (V), från och med del av paragraf 4 
Magnus Hellmark (C), till och med paragraf 20 
Tommy Henriksson (SD), till och med paragraf 15 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, stabschef kommunledningsförvaltningen 

Paula Hautala, utredare, paragraf 19 
Ulrika K Jansson, kommundirektör 
Maria Engelbrekts, planarkitekt, paragraf 3 
Hans Nyström, ekonomichef , paragraf 5 - 8 
Pernilla Madesäter, hållbarhetsstrateg, paragraf 11 
Magnus Jacobsson, beredsskapsstrateg, paragraf 9 - 10 , 17 
Lena Ånöstam, Projektledare/E-handelssamordnare, paragraf 15 
Per Nägele, Inköpsstrateg, paragraf 16 
Marcus Wennerström, beredsskapsstrateg, paragraf 17 
Magnus Nideborn, digitaliseringschef paragraf 14 
Malin Kvist, sekreterare 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 21b: Ledamotsinitiativ: Fråga om kommunhusprocessen 

- Ärende 21c: Ledamotsinitiativ: Fråga om svaret till förvaltningsrätten om Statt-
tomten 

  

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2019/762 

Beslut om antagande av detaljplan för Korsängen 
21:36 och del av Korsängen 21:34 

Beslut 
1. Detaljplanen antas. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med tjänstemännen 
ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen inklusive den nya sträckningen av 
busslinjenätet vid den blivande gymnasieskolan. 

Särskilda yttranden 
Ingvar Magnusson (NE), Tuija Rönnback (NE) och Anders Wikman (NE) lämnar 
följande särskilda yttrande: 
 
"Vi i Nystart Enköping förstår att detaljplanen behöver antas nu med hänvisning till 
att det är av yttersta vikt att gymnasiebygget håller tidplanen. Vi vill dock göra 
samma medskick till det fortsatta arbetet som vi gjorde då ärendet avgjordes i Plex-
utskottet, där vi framhöll att alla åtgärder som är möjliga ska vidtas för att minimera 
negativa konsekvenser längs Sandbrogatan i enlighet med synpunkter från de 
närboende. Trafiken längs Sandbrogatan bör minimeras och gatan göras så 
attraktiv och trafiksäker som möjligt utifrån gymnasiebyggnadens tillåtna placering 
på fastigheten". 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 december 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden tog den 11 september 2019 ett inriktningsbeslut om nytt 
gymnasium. Beslutet innebar att nämnden beställde av tekniska nämnden ett 
framtagande av programhandling för investering i en ny gymnasieskola. 

Kommunfullmäktige beslutade 11 maj 2020 att gå vidare genom att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av det nya gymnasiet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan som 
möjliggör uppförande av ett nytt gymnasium i tre våningar . Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra ett nytt gymnasium som ska rymma 1600 elever. Gymnasiet ska 
bli en tydlig del i stadsrummet genom omsorgsfull gestaltning och entreer som 
vänder sig mot omgivande gator. Lokalerna ska också vara möjliga att nyttja för 
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andra verksamheter, till exempel på kvällstid för studiecirklar, sammanträden och 
musik- och teaterevenemang eller för övernattning i samband med 
lägerarrangemang. Utöver det nya gymnasiets behov i dagsläget omfattar 
detaljplanen även mark som gör det möjligt att komplettera kvarteret med 
ytterligare byggnad för skolverksamheten eller annan verksamhet som bedöms 
vara lämplig på platsen. Efter beslut i plexutskottet 4 juni 2020 skickades planen på 
samråd under sex veckor i juni-juli 2020. Under samrådet inkom 16 yttranden 
varav 6 utan erinran. Två av yttrandena kom från sakägare och berörde främst 
trafiksituationen. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i en särskild 
samrådsredogörelse. 

Planhandlingarna reviderades och kompletterades utifrån inkomna synpunkter. 
Efter samrådet utökades även planområdet med en yta som planläggs som 
parkering. Delar av ytan nyttjas redan i dagsläget för parkering. Resterande del av 
ytan kan iordningställas som parkering i framtiden om behov uppstår. Planen var 
utsänd för granskning under två veckor i oktober 2020. Under granskningen inkom 
11 yttranden varav 6 utan erinran, ett med upplysning och övriga fyra med 
synpunkter. Två av yttrandena kom från sakägare och berörde liksom i samrådet 
främst trafiksituationen. Synpunkterna har sammanfattats och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats utifrån inkomna yttranden. En 
sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter. 

Planarkitekt Maria Engelbrekts redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Det upprättade planförslaget bedöms vara redo för beslut om antagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 10 december 2020 
och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas 
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Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till detaljplanen samt att kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att tillsammans med tjänstemännen ta ett helhetsgrepp 
över trafiksituationen inklusive den nya sträckningen av busslinjenätet vid den 
blivande gymnasieskolan. 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Jespers Englundhs (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till detaljplanen från 
Jesper Englundh (S) samt ett tilläggsyrkande från Jesper Englundh (S). 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till respektive yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifallit detaljplanen samt Jesper Englundh (S) tilläggsyrkande. 

__________  
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2020/812 

Kommunstyrelsens årsplan 2021 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till årsplan 2021, version daterad 22 januari 
2021, antas med följande ändringar:    

 - På sidan 9, under rubriken "Strategisk ekonomistyrning och analys" ska följande 
punktsats läggas till: "Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska 
vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i 
detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även de 
andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service". 

- På de ställen där det står "Ambition" ska det istället stå "Prioriterade satsningar". 

- Punkten 10 i kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll stryks. 

Särskilda yttranden 
Tuija Rönnback (NE) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Nystart Enköping efterfrågar en tydligare politisk styrning då vi anser att den här 
årsplanen är mer beskrivande än styrande. Vi ser att en tydlig uppföljning av 
planen kommer att bli en utmaning och påminner om att årsplanen ska vara ett 
levande arbetsdokument för kommunstyrelsen under 2021." 

Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Då jag är ersättare i kommunstyrelsen kan jag inte yrka bifall till Anders Wikmans 
yrkande om kransråd och landsbygdsutvecklare. I annat fall skulle jag ha yrkat 
bifall till yrkandet." 

Beskrivning av ärendet 
Årsplanen beskriver den politiska ambitionen för 2021 som del av KS långsiktiga 
plan 2020-2023. Fokus ligger på de effekter som ska uppnås under året och som 
därmed banar väg för att KFs mål för 2023 ska uppnås. 

Kommunstyrelsen har arbetat in de effektiviseringskrav som kommunfullmäktige 
fattade beslut om den 13 november 2020. Med de ramar som kommunstyrelsen 
tilldelas för år 2021 har styrelsen effektiviserat samt omprioriterat resurser. I 
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årsplanen finns information om hur budgeten för 2021 fördelas. Den totala 
budgeten uppgår till 171 200 miljoner kronor.  

Under året som gått har kommunledningsförvaltningens arbete med samordning av 
pandemin varit mycket påtaglig. Pandemin har påverkat måluppfyllelsen och 
tempot i utvecklingsarbetet, vilket är tydligt i beskrivning av nulägen under 
kommunfullmäktiges uppdrag samt målen. Arbetet med att mildra effekter samt 
samordna den samhällsstörning som pandemin utgör inom den geografiska 
kommunen fortsätter inför år 2021.  

Nytt för året är att internkontrollen utgör del av årsplanen samt att det under mål 
och ambitioner finns en analys av nulägen relaterat till kommunövergripande 
nyckeltal.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsens verksamhet är av strategisk betydelse för att Enköpings 
kommun ska nå de mål som är satta av kommunfullmäktige i den långsiktiga 
planen 2020-2023. Effektiviseringskrav utmanar förvaltningens arbete med att 
erbjuda service men också invanda synsätt samt arbetsmetoder. Ett fortsätt arbete 
för att skapa synergier inom förvaltningen men också samarbete mellan nämnder 
och förvaltningar är av betydelse. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
kommunstyrelsens årsplan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen, 
utgångslägen och målsättningar för 2021. Planens upplägg och innehåll skapar 
goda förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en 
långsiktig verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga 
mål är satta till 2023 ger förvaltningen fortsatta möjligheter att både planera och 
följa upp de kommande årens arbete.  

Kommundirektör Ulrika K Jansson och stabschef Hannu Högberg redogör för 
ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens årsplan år 2021 antas.  

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

Efter arbetsutskottets sammanträde har kommunstyrelsen fått möjlighet 
att bearbeta årsplanen ytterligare under en workshop som genomfördes den 19 
januari 2021. 
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Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till årsplan 2021. 

 Jesper Englundh (S) lämnar följande ändringsyrkanden: 

-  På sidan 9, under rubriken "Strategisk ekonomistyrning och analys" ska följande 
punktsats läggas till: "Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska 
vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i 
detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även de 
andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service". Ingvar Smedlund 
(M) yrkar bifall till yrkandet.  

 - På sidan 13, under rubriken "Ambition 2021, ska sista punkten korrigeras till 
följande: "Stödja och främja en analyskultur som utgår från behoven i kommunen 
och i relation till jämförelsekommuner". Ingvar Smedlund (M) yrkar avslag till 
yrkandet. 

-  På sidan 19, under rubriken "Ambition 2021", ska första punkten om 
mellanvalsdemokrati strykas. Ingvar Smedlund (M) yrkar avslag till yrkandet.  

Solweig Eklund (S) yrkar bifall till samtliga av Jesper Englundhs (S) 
ändringsyrkanden. 

Anders Wikman (NE) lämnar följande ändringsyrkande: 

- I enlighet med KF:s långsiktiga mål ska kommunstyrelsen under 2021 utreda 
förutsättningarna för att inrätta kransråd och landsbygdsutvecklare. Ingvar 
Smedlund (M) yrkar avslag. 

- På de ställen där det står "Ambition" ska det istället stå "Prioriterade satsningar". 
Ingvar Smedlund (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall.  

- I kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll ska följande tillägg göras 
under rubriken "Risk" i punkten 10: ”…samt att förtroendet för demokratin riskerar 
att minska” 

- I kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll ska följande tillägg göras 
under rubriken "Kontrollaktivitet/Metod" i punkten 10: ”Stickprov med fokus på 
beslut som har tydlig politisk viljeinriktning.” 

Ingvar Smedlund (M) yrkar att punkten 10 i kommunstyrelsens plan för intern 
styrning och kontroll stryks. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens årsplan 2021, yrkat 
av Ingvar Smedlund (M) med flera. Samt ett antal tilläggs- och ändringsyrkanden 
från Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Ingvar Smedlund (M). 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta 
ställning till årsplanen i sin helhet och därefter till respektive tilläggs- och 
ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till om kommunledningens förslag 
till årsplan 2021 ska antas och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Jesper Englundhs (S) 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att bifalla yrkandet. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Jesper Englundhs (S) 
andre respektive tredje yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att avslå båda 
yrkandena. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Anders Wikmans (NE) 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen val att avslå yrkandet. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att man röstar "Ja" om man vill 
bifalla Anders Wikmans (NE) yrkande och "Nej" om man vill avslå yrkandet. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande  X  

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande  X  

Bitte Myrsell (M)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  
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Bo Reinholdsson (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Anders Wikman (NE) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Ingvar Smedlund (M), ordförande   X  

SUMMA 1 14 0 

 Därmed har kommunstyrelsen valt att avslå Anders Wikmans (NE) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning  
Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Anders Wikmans (NE) 
andra yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att bifalla yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden Anders Wikmans (NE) tredje och fjärde yrkanden om 
ändringar i punkt 10 i kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll mot 
Ingvar Smedlunds (M) yrkande om att hela punkten ska strykas. Ordföranden låter 
kommunstyrelsen ta ställning till yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit 
Ingvar Smedlunds (M) yrkande om att stryka punkten. 

__________  
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2020/794 

Nämndernas årsplaner 2021 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt den styrmodell som beslutades den 9 december 2019 (KS2019/744) ska 
nämnderna ta fram en årsplan som ett komplement till nämndernas långsiktiga 
planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina årsplaner senast december 
2020 och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan senast januari 2021. 

Samtliga nämnder kommer att fastställa sina årsplaner innan årsskiftet. 
Kommunstyrelsen fastställer sin årsplan 26 januari 2020. Årsplanerna anmäls till 
kommunfullmäktige som ett informationsärende. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. 
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå 
de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och 
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker. Årsplanerna är 
upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och innehåll. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

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

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2020/694 

Sammanställning av nyckeltal för stiftelser år 2019 

Beslut 
Redovisningen av nyckeltal för 2019 för de stiftelser som Enköpings 
kommun förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med 
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser. Delar 
av den löpande förvaltningen av stiftelserna ansvarar kommunlednings-
förvaltningen för via ekonomiavdelningen. Bland uppgifterna ingår att 
sammanställa information om stiftelserna inför kommunstyrelsens årliga uppföljning 
av dessa.  

En tabell med nyckeltalen för år 2019 för den årliga uppföljningen bifogas. De 
nyckeltal som redovisas är stiftelsernas intäkter, resultat och kapitaltillgångar. 
Vidare framgår beslutad utdelning av medel från respektive stiftelse, antal personer 
och övriga destinatärer som beviljats bidrag samt utdelningsbara belopp år 2020. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Redovisningen av nyckeltal för 2019 för de stiftelser som Enköpings 
kommun förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Redovisningen av nyckeltal för 2019 för de stiftelser som Enköpings 
kommun förvaltar anses anmäld och läggs till handlingarna.  

__________  



 Protokoll  16 (48) 

Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 7 Ärendenummer KS2020/695 

Förvaltararvode från stiftelser som ersättning för 
redovisning och övrig administration 

Beslut 
1. Förvaltararvode som ersättning för redovisning och övrig administration inom 
ekonomiavdelningen, ska tas ut från de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. 

2. Arvodet för år 2020 är 14 700 kronor plus moms per stiftelse och tas ut årsvis i 
efterskott.  

3. Det årliga arvodet ska gälla tills vidare tills kommunstyrelsen fattar beslut om 
förändringar avseende förvaltararvode. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun förvaltar genom kommunstyrelsen åtta stiftelser med 
allmännyttiga ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser. 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för delar av den löpande förvaltningen av 
stiftelserna via ekonomiavdelningen. Följande uppgifter ingår i uppdraget:  

• Ekonomisk redovisning av stiftelserna. 
• Registrering av stiftelser hos Länsstyrelsen i Stockholms län. 
• Kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län i övrigt avseende t.ex. 

tillsynsfrågor. 
• Kontakt med Kammarkollegiet i frågor avseende permutation, efter beslut 

av kommunstyrelsen om att ansöka om permutation. 
• Sammanställning av information om kommunens stiftelser inför årlig 

uppföljning av stiftelser. 
• Stödja nämnderna och deras förvaltningar i arbetet med stiftelserna. 
• Bereda uppföljning av reglerna vart fjärde år. 
• Bereda övriga ärenden till kommunstyrelsen i frågor gällande stiftelser. 

Enligt 2 kap 22 § Stiftelselagen har förvaltaren rätt till skäligt arvode i efterskott för 
kalenderår. Beslut om arvode får fattas av förvaltaren. 

Ett förslag till årligt förvaltararvode, att fakturera varje stiftelse i efterskott, har 
beräknats utifrån självkostnadspris på grundval av en bedömd genomsnittlig 
lönenivå inklusive PO-påslag för personal som är engagerade i stiftelsearbetet 
samt omfattningen av uppdraget enligt följande: 
(Genomsnittlig lönenivå + kommunens PO-påslag) x tjänstens omfattning x 12 
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månader = Summa förvaltararvode exklusive moms. Varje stiftelse faktureras 1/8-
del av det totala förvaltararvodet.  

Genomsnittlig lönenivå som använts vid beräkningen: 35 000 kronor/månad. 
Kommunens PO-påslag för 2020: 40%. 
Tjänstens omfattning: 20%. 

Förvaltararvode totalt vid beräkning enligt ovan: 117 600 kronor exklusive moms. 

Förvaltararvode per stiftelse vid beräkning enligt ovan: 14 700 exklusive moms. 

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltararvode som ersättning för redovisning och övrig administration inom 
ekonomiavdelningen, ska tas ut från de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. 

2. Arvodet för år 2020 är 14 700 kronor plus moms per stiftelse och tas ut årsvis i 
efterskott.  

3. Det årliga arvodet ska gälla tills vidare tills kommunstyrelsen fattar beslut om 
förändringar avseende förvaltararvode. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltararvode som ersättning för redovisning och övrig administration inom 
ekonomiavdelningen, ska tas ut från de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. 

2. Arvodet för år 2020 är 14 700 kronor plus moms per stiftelse och tas ut årsvis i 
efterskott.  

3. Det årliga arvodet ska gälla tills vidare tills kommunstyrelsen fattar beslut om 
förändringar avseende förvaltararvode. 

__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2020/848 

Revidering av taxa enligt livsmedelslagen 2021 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 

- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 
procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

Beskrivning av ärendet 
Miljö-och byggnadsnämnden har inlämnat ett förslag om revidering av miljö- och 
byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och handläggning enligt 
livsmedelslagstiftningen. Förslag till beslut grundas på förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare haft mandat att besluta om justering av 
timavgifter med PKV inför nästkommande år för taxan om offentlig kontroll av 
livsmedel. Vid senaste revideringen av taxan den 12 december 2019 saknades 
denna paragraf och mandatet försvann därmed varför den nu tas upp som förslag 
till beslut inför 2021 års taxor. 

Ekonomichef Hans Nyström redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens taxa för Enköping kommuns tillsyn och 
handläggning enligt livsmedelslagstiftningen revideras. Revideringen innebär: 
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- En ny paragraf om att miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta om att justera i taxan fastställda timavgifter med den 
procentsats för PVK (Prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
 
- En indexuppräkning av befintlig timavgift för livsmedelskontroll från 1 490 kronor 
till 1 520 kronor per timme vilket motsvarar 2,1 procent. 

- En indexuppräkning av befintlig timavgift för registrering och uppföljande kontroll 
från 1 560 kronor till 1 590 kronor per timme vilket motsvarar 1,9 procent.  

2. Revideringen träder i kraft den 15 februari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Förvaltararvode som ersättning för redovisning och övrig administration inom 
ekonomiavdelningen, ska tas ut från de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. 

2. Arvodet för år 2020 är 14 700 kronor plus moms per stiftelse och tas ut årsvis i 
efterskott.  

3. Det årliga arvodet ska gälla tills vidare tills kommunstyrelsen fattar beslut om 
förändringar avseende förvaltararvode. 

__________  
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2019/308 

Svar på ledamotsinitiativ - Skydd för kommunens 
invånare mot stridserfarna terrorister 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda om rätt 
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom skola som beskrivs i 
utredningsrapporten. 

2. Upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för lokaluthyrning i 
enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för Enköping.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreder om rätt förutsättningar 
finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping som beskrivs i 
utredningsrapporten. 

Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att punkterna 1 och 3 i ledamotsinitiativet är besvarade 
genom utredningsrapporten.  

Reservationer 
Jesper Englundh (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett initiativärende har väckts av Anders Lindén (SD) där följande föreslås: 

1. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Enköping ska vara en kommun som 
inte välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för 
bosättning.  

2. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över 
möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom 
återvändande IS-krigare.  

3. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att socialtjänsten utreder varje fall där 
det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-
krigare.  
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Ärendets beredning 

Av rapporten framgår att ärendet beretts i samråd med berörda förvaltningar 
förutom Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Upplevelseförvaltningen, 
samt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Samtliga ser positivt på 
uppdraget.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Av punktsatserna i initiativet bedöms punkten 1 ej ha stöd i kommunallagen. 
Punkten 3 bedöms redan omhändertagen genom befintligt arbetssätt av 
socialnämnden. 

Punkten 2 omhändertas redan inom befintliga strukturer i Enköpings kommun, 
dock finns ytterligare åtgärder som kan införas. Bland annat policy för 
lokaluthyrning och säkerställa att rätt förutsättningar finns för de 
trygghetsskapande nätverk som kommunen har och de förvaltningar som deltar i 
dessa.  

I och med dessa förslag till beslut anses initiativärendet från Anders Lindén (SD) 
besvarat. 

Beredskapsstrateg Magnus Jacobsson redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda om rätt 
förutsättningar finns för det förebyggande arbetet inom skola som beskrivs i 
utredningsrapporten. 

2. Upplevelsenämnden får i uppdrag att föreslå hur en policy för lokaluthyrning i 
enlighet med SKR:s rekommendationer kan utformas för Enköping.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreder om rätt förutsättningar 
finns för det förebyggande arbetet inom Tryggare Enköping som beskrivs i 
utredningsrapporten. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att punkterna 1 och 3 i ledamotsinitiativet är besvarade 
genom utredningsrapporten.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) och Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar avslag till kommunledningens 
förslag till kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunledningens 
förslag till beslut i sin helhet från Anders Lindén (SD) med flera samt ett yrkande 
om avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige, från 
Jesper Englundh (S) med flera. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär 
att man ställer yrkandena mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången. Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning och finner att man 
beslutat att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i sin helhet. 

__________ 
   



 Protokoll  23 (48) 

Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 10 Ärendenummer KS2019/858 

Svar på motion om hemvändande IS- terrorister 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Kristja Valdimarsson (SD) och Anders Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Enköping har inkommit med en motion där de vill att 
kommunfullmäktige bland annat ska besluta om att återvändande IS-terrorister inte 
är välkomna i Enköpings kommun. 

De menar att de genom sina handlingar har vänt sig bort från det fria och 
demokratiska samhället och därmed inte ska ta del av samhällets skattepengar 
genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildningar eller bostäder. De ska inte 
erhålla stöd av kommunen i någon form.  

Ärendet har skickats på remiss till socialnämnden som inkom med sitt yttrande den 
27 mars 2020.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar socialnämndens bedömning att det genom att 
anta motionen vore att gå emot Sveriges grundlag, kommunallagen och 
socialtjänstlagen.  

Förvaltningen kan konstatera att motsvarande motion från SD avslagits på 
liknande grunder i ett flertal andra kommuner som exempelvis Alingsås, Strängnäs, 
Västerås, Växjö, Oskarshamn, Hedemora och Östhammar.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås 

__________  
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2020/676 

Beslut om Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

Beslut 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 antas. 

Beskrivning av ärendet 
En väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en 
förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Region 
Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 i frågor som rör hälsa, stöd, 
vård och omsorg (HSVO) samverkat med stöd av Strategi för närvårdssamverkan 
2018-2020. I samband med att den nuvarande strategin upphör har en ny treårig 
strategi arbetats fram. Strategin har beretts i samverkan av länets huvudmän och 
då bland annat inom regionala och lokala samråd och tjänsteledningar inom 
HSVO. 

Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets 
kommuner kring arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg. Strategins målgrupp är 
de som är i behov av stöd, vård och omsorg från både kommun och region. Några 
målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens 
och omsorgens resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, 
kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa. 

I Strategi för närvårdssamverkan omfattas verksamheter på flera olika nivåer både 
politiskt och inom tjänsteleden och den berör samverkan i allt från långsiktigt 
strategiska beslut till den som rör det dagliga arbetet. Strategin innehåller 
gemensamma mål och för de kommande tre åren finns det ett tydligt ett fokus på 
att stärka förutsättningar för samverkan, utveckla systemstöd och arbetssätt samt 
att genomföra en effektiv och nära vård. Genom strategi för samverkan skapas 
förutsättningar för Heby kommuns invånare att få rätt stöd, vård och omsorg på ett 
samordnat sätt och i rätt tid. 

Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna Strategi 
för när-vårdssamverkan 2021-2023 och den lämnades sedan över till respektive 
huvudman för politiskt beslut. 

Hållbarhetsstrateg Pernilla Madesäter redogör för ärendet. 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 antas. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  
Socialnämnden, för kännedom   
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2020/828 

Skrivelse från kommunala natur- och friluftsrådet om 
nya kolonilottsområden 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
nybildning av kolonilottsområden.  

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har i september 2020 inkommit från Enköpings kommunala natur- och 
friluftsråd (KFR). I skrivelsen står bland annat att Enköping nuläget har tre 
kolonilottsområden och att dessa är fullsatta samt att det är väntetid på att få 
platser. KFR vill därför ta initiativ till att flera områden skapas i Enköping då de tror 
att behovet för Enköpings växande befolkning redan idag är stort av att få tillgång 
till en egen liten täppa för odling och rekreation.  

KFR vill att de formella förutsättningarna (föreningsbildning, arrendeavtal etc.) för 
nya kolonilottsområden undersöks. De förslår också ett antal områden som bör 
undersökas för att och att förslag sedan bör läggas på nybildning av 
kolonilottsområden. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I arbetsordningen för Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR) 
framkommer det att KFR ska verka för att förbättra naturvården inom kommunens 
eget markinnehav och tillgängliggöra tätortsnära natur.  KFR får även ta initiativ till 
ärenden inom dessa ämnesområden. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att det uppdras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att bilda nya 
kolonilottsområden.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
nybildning av kolonilottsområden.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 12 januari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
nybildning av kolonilottsområden.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunala natur- och friluftsrådet, för kännedom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd  



 Protokoll  29 (48) 

Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 13 Ärendenummer KS2020/647 

Svar på medborgarförslag - Europarådets resolution 
1815 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om Europarådets resolution 1815 den 18 
september 2020. Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober att överlämna 
ärendet för beredning till kommunstyrelsen. 

I resolutionen uppmanas medlemsländernas regeringar att vidta åtgärder för att 
minska exponeringen för elektromagnetiska fält. Medborgarförslaget anser att 
kommunen ska följa uppmaningarna i Europarådets resolution. Motivet för detta är 
att då bidrar kommunen på ett föredömligt sätt till att Sverige som medlemsland 
lever upp till europarådets resolution. 

De uppmaningar som förslaget specifikt anser att kommunen ska följa är: 

• Vidta alla nödvändiga åtgärder för att reducera exponering av 
elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvent strålning från 
mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som 
löper störst risk att drabbas av hjärntumörer 

• Genomföra informationskampanjer om riskerna med de potentiella 
biologiska långtidseffekterna i miljön och på människors hälsa, i synnerhet 
riktade mot barn, tonåringar och ungdomar i fertil ålder. 

• Vara särskilt uppmärksam mot elöverkänsliga som lider av ett syndrom av 
intolerans mot elektromagnetiska fält och introducera särskilda åtgärder för 
att skydda dem, inklusive skapandet av lågstrålande områden utan 
täckning av mobila och trådlösa nätverk. 

• För barn i allmänhet, och i synnerhet i skolor och klassrum, använd i första 
hand trådbundna nätverk för internetuppkopplingar, och inför förbud mot 
att skolelever använder mobiltelefoner på skolors områden. 

• Introducera åtgärder inom stadsplanering för att hålla kraftledningar och 
andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder. 

• Reducera tröskelvärden för radiolänksantenner enligt principen ”så lågt 
som det är praktiskt rimligt” och installera system för omfattande och 
kontinuerlig bevakning av alla antenner 
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• Avgöra om platser för nya basstationer och telemaster enbart gynnar 
operatörerna, rådgöra med invånare och sammanslutningar av berörda 
medborgare. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att genom att följa regelverk, riktlinjer och 
allmänna råd som myndigheter satt upp inom området gör kommunen tillräckligt för 
att motverka de potentiella farorna med elektromagnetiska fält och dess effekt på 
miljön. Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen inte ska vidta frivilliga 
uppgifter utöver detta. Förvaltningen finner det exempelvis orimligt att som 
förslagsställaren föreslår kommunen lokalt reducerar tröskelvärden för 
radiolänksantenner eller upprättar en omfattande och kontinuerlig övervakning av 
alla antenner.  

Det är dock kommunens ansvar att ha kännedom om berörda regler och att dessa 
följs inom kommunens olika verksamheter. Frågan om elektromagnetiska fält berör 
ett flertal myndigheter som gett ut föreskrifter, riktlinje eller allmänna råd som 
kommunen ska ta hänsyn till i de olika verksamhetsprocesserna. 

Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, 
angett gränsvärden för elektromagnetiska fält. Syftet med dessa gränsvärden är att 
skydda mot alla kända direkta och indirekta effekter som orsakas av 
elektromagnetiska fält i arbetsmiljön. 

Boverket anger att vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra 
elanläggningar kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva beaktas. Det 
finns inga nationella riktvärden som preciserar vilka magnetfält som kan anses 
vara acceptabla i samband med fysisk planering. Boverket har tillsammans med 
flera andra myndigheter, bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten, publicerat 
rapporten Magnetfält och hälsorisker med övergripande rekommendationer för 
samhällsplanering och byggande. Dessa rekommendationer beaktar kommunen i 
sitt planarbete. 

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor 
på elområdet. Utifrån rådande forskningsläge gör Elsäkerhetsverket idag inga egna 
bedömningar gällande elektromagnetiska fält och dess biologiska effekter inom sitt 
uppdrag. 

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden gällande elektromagnetiska fält. 
Myndigheten anser att där människor vistas stadigvarande bör man sträva efter att 
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hålla nivån på de elektromagnetiska fälten så låga som det är rimligt att kräva 
utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  

Relevanta regler, riktlinjer och allmänna råd är kända och beaktas i berörda 
verksamheter. Förvaltningen anser därför att inga ytterligare åtgärder behöver 
vidtas avseende att motverka de potentiella farorna med elektromagnetiska fält och 
dess effekt på miljön. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget avslås. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren  
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2020/836 

Presentation av genomförda digitaliseringsinitiativ 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Digitaliseringschef Magnus Nideborn redogör för digitaliseringsinitiativen 2020. 

__________  
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2020/667 

Information om projekt e-handel 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Projektledare/E-handelssamordnare Lena Ånöstam berättar om projektet att införa 
e-handel i Enköpings kommun. 

__________  
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Paragraf 16  

Information från inköpsavdelningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Strategisk inköpare Per Nägele ger information från inköpsavdelningen. 

__________  
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Paragraf 17  

Information om Corona-läget  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Beredningsstrategerna Magnus Jacobsson och Marcus Wennerström redogör för 
Corona-läget i Enköpings kommun. 

__________  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2020/813 

Information om utredning om 
kommunledningsförvaltningens lokaler  

Beslut 
1. Kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med uppdraget att effektivisera 
lokalanvändningen genom att samla verksamheterna på Linbanegatan 12 med 
grund i redovisade ekonomiska överväganden. 

2. Kontaktcenters publika verksamhet ska finnas kvar i centrum 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningens (KLF) cirka 150 medarbetare och kommunalråd 
har sina verksamheter på tre platser; Linbanegatan 12 bv och våning 1, 
Kungsgatan 39 på två plan samt Torggatan med Kontaktcenter. 

Avtalet för Kungsgatan 39 löper till 2021-12-31 och kan sägas upp senast 31 mars 
2021. Utbildningsförvaltningen kommer att lämna lokalerna på Linbanegatan 12 
där Yrkeshögskolan finns idag. Avtalet löper fram till 2023-12-31. Lokalen är 
tillgänglig för KLF att ta över från 1 juli 2021. 

Stabschef har med dessa förutsättningar under hösten 2020 gett en grupp ett 
uppdrag att titta på om det finns förutsättningar att flytta samman KLF på 
Linbanegatan. Gruppens bedömning är att sådana förutsättningar finns. 
Kungsgatan samt Torggatan kan lämnas men under vissa ekonomiska 
förutsättningar. Tidsplanen innebär att beslut om samlokalisering/flytt sker i slutet 
av januari eller i början av februari med informationstillfällen i KSAU den 12 januari 
och KS den 26 januari. Enligt delegationsordning har stabschef möjlighet att teckna 
och säga upp interna hyreskontrakt. För externa hyreskontrakt ansvarar 
fastighetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen. De lokaler tjänsteskrivelsen 
berör är externa kontrakt. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har satt mål för flytten. Det handlar om att skapa 
effektivitet och att utveckla förvaltningens arbetsformer. En arbetsgrupp tittar på 
vilka olika arbetsuppgifter som ska utföras och vilka krav uppgifterna ställer på 
samarbete, tystnad, avskildhet med mera. 
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Beräkningar av ytor visar det att det finns utrymme för att samla förvaltningens 
medarbetare på Linbanegatan om förvaltningen tar över YH-lokalen. En syn av 
lokalerna visar att det finns förutsättningar för en effektiv godsmottagning, 
förvaringsutrymmen, skåp till medarbetarnas arbetsmaterial och personliga 
tillhörigheter, mötesrum, "tysta rum", toaletter etc. Utifrån att grundförutsättningar 
bedöms finnas att samla hela kommunledningsförvaltningen på Linbanegatan 
arbetar en grupp med representanter från staben och verksamheterna inkl. 
skyddsombud vidare med att ta fram ett mera detaljerat förslag på lokalutformning 
inför ett definitivt beslut kring övertagande av YT-lokalen samt uppsägning av 
kontrakt med samlokalisering och flytt. Gruppens uppdrag i nästa steg och med 
grund i målbilden för flytt är följande: 

- Ta fram en risk- och konsekvensanalys. I detta arbete kommer skyddsombuden 
att vara delaktiga. 

- Ta fram ett förslag på hur det IT-tekniska stödet ska vara utformat för 
arbetsplatser och konferensrum. 

- Ta fram plan för hur kommunikation med medarbetare och delaktighet för 
processen ska se ut. 

- Ta fram preliminär offert på ombyggnation, för indikation av hyresnivå. 

- Anlita kompetens för att skissa på lokalutformning med zoner och med grund i 
aktivitetsbaserade arbetssätt. 

- Utreda vilka verksamheter som uppfattas ha specifika krav på arbetsplatsens 
utformning. 

- Arbetsgruppen har vidare i uppdrag arbeta med en idé om beläggningsgrad. 

I förstudierna för nytt kommunhus finns uppgift om kvadratmeter per Medarbetare, 
dessa nyckeltal utgör en grund för arbetsgruppens vidare arbete. Beräknad yta per 
medarbetare var 11,9 kvm per medarbetare. I beräkningen ingick ytor för 
sammanträdesrum, lunchrum och övriga ytor. Uppgiften avsåg en nybyggnation, 
vilket inte fullt ut kan jämföras med en ombyggnation i befintliga lokaler på 
Linbanegatan men kan ge en vägledning. KLF bedriver parallellt med lokalfrågan 
ett idéarbete om hur "vi" kommer att arbeta efter Corona/Covid 19. Hypotesen är 
att en del medarbetare troligen önskar fortsätta kombinera arbete via distans med 
närvaro på kontor. 
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Ett ytterligare uppdrag som KLF initierat är översyn av kommunens mötes- och 
resepolicy, bland annat med grund i ökad grad av distansarbete med digitala 
möten och konferenser. En flytt till ett aktivitetsbaserat kontor är en stor 
omställning. Det innebär att en större del av arbetet utföras digitalt, vilket är i sig är 
en förändring. Strävan med ett aktivitetsbaserat arbetssätt och miljö är att skapa 
zoner för lugn och ro, koncentrerat arbete, samtal, teamarbete, lunchrum, fika i 
miljöer med eller i kombination med arbete. Kommunikationen är en avgörande 
faktor för att försäkra sig om att strategier för distansarbete är effektiva samt 
fungerande. Arbetsgruppen utreder frågan om hur det IT-tekniska stödet ska vara 
utformat. 

Ett arbete är initierat också om att titta på arbetsplatsens estetiska utformning. Ett 
kontor sänder signaler inåt och utåt. Är kontoret tilltalande och individanpassad 
utifrån behov kan kontoret utgöra en aktiv del av organisationens arbete som 
attraktiv arbetsgivare. Inriktningen vid en eventuell flytt är att medarbetarna ska 
kunna välja mellan olika ergonomiskt riktiga miljöer beroende på det arbete de ska 
utföra för tillfället. En del medarbetare kommer vid tillfällen att vilja ha avskildhet 
och tysta miljöer för att kunna koncentrera sig. Andra är som mest kreativa i 
gruppmiljöer och i möten med andra medarbetare. Miljöer där medarbetarna har 
alternativ för hur och var de vill arbeta har troligen en positiv inverkan på hälsa och 
välbefinnande. Farhågor är att aktivitetsbaserade miljöer skapar stress över att 
ständigt behöva hitta en ny plats att sitta på, att det finns störande moment i form 
av buller och prat i telefon. En del i arbetsgruppens uppdrag är därför att identifiera 
behovet av enskilda arbetsplatser. Uppföljningar av organisationer som gått över 
till aktivitetsbaserade arbetssätt visar att medarbetare som arbetade mycket i 
grupp, och mindre tid enskilt vid sin dator, var nöjdare än andra med övergång till 
ett aktivitetsbaserat kontor 

Med dessa grunder är den fortsatta riktningen att lokalerna ska stödja KLFs 
arbetssätt med en balans av resursoptimering, om att nyttja lokaler effektivt, samt 
flödesoptimering som handlar om att skapa ett flöde i organisationen där 
medarbetarna kan arbeta och samarbeta med så hög kvalitet som möjlig. 

Utredare Paula Hautala redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med uppdraget att effektivisera 
lokalanvändningen genom att samla verksamheterna på Linbanegatan 12 med 
grund i redovisade ekonomiska överväganden. 
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Yrkanden 
Anders Wikmans (NE) yrkar att Kontaktcenters publika verksamhet ska finnas kvar 
i centrum. Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande låter kommunstyrelsen ta ställning till kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen valt att bifalla förslaget. Därefter 
låter ordföranden ta ställning till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen valt att bifalla det. 

__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer KS2020/811 

Information om förändring av 
kommunledningsförvaltningens organisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Stabschef Hannu Högberg informerar om förändringar av 
kommunledningsförvaltningens organisation. 

__________  
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Paragraf 20  

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Bland annat informerar samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Gunilla 
Fröman om arbetet med att utveckla stadsdelsutvecklingsprocessen. 

__________  
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Paragraf 21  

Fråga om kommunhusprocessen  

Beskrivning av ärendet 
Anders Wikman (NE) lyfter frågor om kommunhusprocessen. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notering: Jesper Englundh har anmält avvikande mening än ordförande gällande 
beskrivningen av paragraf 21 och 22 i protokollet och därför valt att inte justera 
dessa paragrafer (2020-02-01)   
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Paragraf 22  

Fråga om svar till förvaltningsrätten om Statt-tomten 

Beskrivning av ärendet 
Anders Wikman (NE) lyfter frågor om kommunens svar till förvaltningsrätten i 
ärendet om det överklagade beslutet om att godkänna ett markansvisningsavtal 
gällande den så kallade Statt-tomten. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notering: Jesper Englundh har anmält avvikande mening än ordförande gällande 
beskrivningen av paragraf 21 och 22 och därför valt att inte justera dessa 
paragrafer (2020-02-01)   
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Paragraf 23 Ärendenummer KS2020/46 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 26 
januari 2021 anmäls och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till arbetsutskottet, personalutskottet, ordföranden och tjänstemän. 

Beslutanderätt kan också i vissa fall ha delegerats i separata 
kommunstyrelsebeslut. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Brådskande ärenden 

 - Beslut om yttrande över överklagat beslut om markanvisning Centrum 13:5 och 
13:6, daterat 2020-01-18, KS2020/764 

Personalärenden 

- Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegeringsbeslut i 
personalärenden under december 2020 

Inköpsärenden 

- Inköpsavdelningens förteckning över delegationsbeslut i inköpsärenden 

Beslut om inriktnings- och samordningsfunktionen   

- Inriktning för inriktnings- och samordningsstödets arbete, daterat 2020-11-19, 
KS2020/775 

- Rutin för Inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) vid behov av 
förvaltningsövergripande resursförändringar, daterat 2020-12-02, KS2020/779 

- Inriktning ISF 20201203, daterat 2020-12-03, KS2020/814 
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- Inriktningsbeslut med anledning av pandemilagen, daterat 2021-01-13 
KS2021/29 

Beslut om yttrande  

- Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession Enköping Östra-Litslena 
(dnr 2018-100105), daterat 2020-12-02, KS2020/656 

Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder  

- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2020-
07-01, KS2020/789 

- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2020-
07-27, KS2020/795 

- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2020-
11-25, KS2020/796 

- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2020-
11-25, KS2020/797 

- Delegationsbeslut ingå borgen för AB Enköpings Hyresbostäder, daterat 2020-
11-27, KS2020/798 

Delegation av kommundirektörens beslutanderätt  

- Delegation av kommundirektörens beslutanderätt under julledigheten 2020-21, 
daterat 2020-12-03, KS2020/819 

Beslut om säkerhetsskyddschef  

- Säkerhetsskyddschef, daterat 2020-12-21, KS2020/868  

Finskt förvaltningsområde  

- Beslut om bidrag till finska föreningen Sampo, daterat 2020-11-18, KS2020/166  

__________  
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Paragraf 24 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beskrivning av ärendet 
Inga valärenden har inkommit. 

__________  
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Paragraf 25  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Beskrivning av ärendet 
- Protokoll från Central Samverkansgrupp (CSG) den 9 november 2020 

- Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, 
KS2020/883 

- Årsskrift om de globala målen från Upplandsstiftelsen, KS2020/863 

- Verksamhetsplan och internkontrollplan för överförmyndarnämnden, KS2020/864 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2020/52 

Möten med externa organ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Ingvar Smedlund (M) informerar om att han per mejl tidigare informerat 
kommunstyrelsen om de möten med externa organ han deltagit i. Utöver det han 
rapporterat har han också varit på ett möte med Svenskt Näringsliv. 

__________ 
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