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Sammanträdesdatum  
2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 1 - 14 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Bo Reinholdsson Sverre Ahlbom 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-03 
Anslaget sätts upp 2020-02-11 
Anslaget tas ned 2020-03-05 
Sista dag att överklaga 2020-03-04 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Korsängsskolans aula, måndagen den 3 februari 2020, klockan 18.00–

20.10, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 18.09-18.28.  
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Johan Westermark (M) 

Märta Wässman (M) 
Monica Hallgren (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Soroor Moetazed (MP) 
Prudence Irakoze (S) 
Martin Ancons (NE) 
Fred Raghall (NE) 
Karin Fjällström (NE) 
Inger Bertilsdotter (L), från och med paragraf 3  
Johan Engwall (S), från och med paragraf 3 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Runa Larsson, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Monica Avås (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Elisabeth Norman (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L), från och med paragraf 3 
Katarina Zeste (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Susanne Fridh (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S), från och med paragraf 3  
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Maria Bakas (S) 
Åsa Andersson (S) 
Sven Jansson (S) 
Alija Abdi (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
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Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare 
Inger Bertilsdotter (L), tjänstgörande ersättare, till och med paragraf 2 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare, till och med paragraf 2  
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Tor-Björn Mattsson (V), tjänstgörande ersättare 
Mats Pettersson (SD), tjänstgörande ersättare 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Sverre Ahlbom (S) och Bo Reinholdsson (KD) utses till justerare med Britta Dalved 
(V) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 13 Anmälan om ny gruppledare för Socialdemokraterna 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2019/848 

Medborgarförslag - Extra anslag till skolor och elevråd 
som önskar göra arbeten om andra världskriget och 
/eller koncentrationsläger, information, föreläsning, 
resor etc. 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om extra anslag till skolor och elevråd har inkommit den 5 
december 2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  



 Protokoll  8 (24) 

Sammanträdesdatum  
2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4 Ärendenummer KS2019/868 

Medborgarförslag - Simhall i Örsundsbro 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om simhall i Örsundsbro har inkommit den 17 december 
2019. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2020/1 

Medborgarförslag - Låt hyresvärdar vara  skyldiga att 
tillhandahålla rum för källsortering 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att hyresvärdar ska vara skyldiga att tillhandahålla rum 
för källsortering har inkommit den 2 januari 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2020/55 

Medborgarförslag - Handikappramp vid entré och hiss i 
trappen i Tingshuset 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om handikappramp vid entré och hiss i trappen i Tingshuset 
har inkommit den 22 januari 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2020/18 

Motion om förändring av 1%-regeln gällande 
kulturbidrag vid nybyggnation 

Beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
En motion om förändring av 1%-regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation 
inkom den 10 januari 2020. 

__________ 
 
Kopia till:  
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2019/473 

Nämndernas årsplaner 2020 

Beslut 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet den 12 
januari 2020. Av skrivelsen framgår att det enligt den styrmodell som är beslutad 9 
december 2019 ska nämnderna ta fram en årsplan för 2020 som ett komplement 
till nämndernas långsiktiga planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina 
årsplaner senast 31 december och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan 
senast 15 januari 2020. 

Samtliga nämnder har fastställt sina årsplaner i december. Kommunstyrelsen 
fastställer sin årsplan 14 januari 2020. Årsplanerna anmäls till kommunfullmäktige 
som ett informationsärende. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanerna är upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och 
innehåll. Kommunledningsförvaltningen noterar dock viss variation i både 
omfattning och utformning mellan nämndernas årsplaner. Det är första året som 
nämnderna tar fram årsplaner enligt den nya planerings- och 
uppföljningsprocessen. I det pågående arbetet med att ta fram rutiner för 
planerings- och uppföljningsprocessen kommer också utvärdering av årsplanerna 
ske inför framtagandet av årsplaner för 2021. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 januari 2020 och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande då handlingar saknades. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 14 januari 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Nämndernas årsplaner anmäls och läggs till handlingarna. 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) och Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

__________  
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2019/846 

Delegation från fullmäktige till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om att fatta beslut om 
maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får delegation att fatta beslut om 
avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 16 december 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett protokollsutdrag (2019-11-20, 
paragraf 143) har inkommit från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 
november 2019. Av protokollsutdraget framgår att maxtaxa inom barnomsorg 
infördes 2002 och sedan 1 januari 2003 tillämpar alla kommuner maxtaxa. Syftet 
var bland annat att barn inte skulle behöva avstå från att gå i förskolan på grund av 
för höga avgifter. Maxtaxan beräknas i procent av familjens sammanlagda inkomst 
per månad före skatt (bruttoinkomst). Index av inkomsttaket styr hur hög avgift som 
kan tas ut inom barnomsorgen. Inför kommande år redovisas inkomsttaket sista 
september av Skolverket, vilket innebär att skolnämnden bland annat får problem 
med att hinna informera föräldrar om taxeändringar i god tid.  

Maxtaxekonstruktionen är enligt nedanstående tabell. 
 
Förskola/pedagogisk 
omsorg 
 Avgiftstak 
Barn 1 3 % 
Barn 2 2 % 
Barn 3 1 % 
 
Fritidshem/pedagogisk 
omsorg 
 Avgiftstak 
Barn 1 2 % 
Barn 2 1 % 
Barn 3 1 % 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Tidigare har Skolnämnden i Enköpings kommun haft delegation från 
kommunfullmäktige att fatta beslut om avgiftsnivåerna för maxtaxa enligt 
Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och nivåer. Eftersom skolnämnden har 
upphört och dess verksamhetsansvar överförts till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden behöver fullmäktige fatta ett nytt beslut om att ge den 
nya nämnden samma delegation.  

Anledningen till förslaget är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i nuläget 
har svårt att ha en god framförhållning med att kommunicera avgifterna inom 
barnomsorg eftersom Skolverket publicerar det nya inkomsttaket sista september 
varje år. I och med att det idag är uppstyrt från Skolverket hur maxtaxan ska 
beräknas bedömer vi att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan fatta beslut 
om maxtaxa i barnomsorgen med hänvisning till Skolverkets regler. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får delegation att fatta beslut om 
avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 januari 2020 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får delegation att fatta beslut om 
avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 14 januari 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får delegation att fatta beslut om 
avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer. 

__________ 
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Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden   
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2019/421 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden tredje kvartalet 2019 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har den 21 november 2019 paragraf 127 överlämnat 
rapport om ej verkställda gynnande beslut. Av nämndens protokoll framgår det att 
en gång per kvartal ska kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut 
och avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Syftet med 
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska avse 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också lämnas till 
kommunfullmäktige. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid 
har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en 
särskild avgift. Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 juni 2019 och 
som inte verkställts senast 30 september 2019. I redovisningen ska också framgå 
beslut som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott 
kan orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av 
att det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar i 
tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019 med tillhörande bilagor, en 
beskrivning av antalet beslut enligt SoL och LSS som ej har verkställts inom den 
aktuella perioden. Inom SoL redovisas 25 beslut som inte verkställts varav 10 
beslut är ett avbrott i verksamheten. Inom LSS är det 39 beslut som inte verkställts. 
Av dessa är det 15 beslut som avser avbrott i verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 januari 2020 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 14 januari 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2019 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 11  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beslut 
Inga nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag har inkommit. 

__________  
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Rebecka Lindströms (C) avsägelse av uppdraget som ordinarie ledamot i 
upplevelsenämnden. 
 
Katri Karlssons (S) avsägelse av uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Runa Larssons (M) avsägelse av uppdraget som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige.  
 
Anneli Apelholms (SD) avsägelse av uppdraget om ordinarie ledamot i 
socialnämnden.  
 
Sari Martikainens (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i upplevelsenämnden.  
 
Susanna Gerhards (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs: 

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2022: 
 
Ordinarie  Magnus Hellmark (C) 
  efter Rebecka Lindström (C)   
 
Ersättare Rebecka Lindstöm (C)  
  efter Vakant (C)  
 
Ersättare  Hanah Sheik Ali (S)  
  efter Sari Martikainen (S) 
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AB Enköpings hyresbostäder, till och med den 31 december 2022 
 
Ersättare Rickard Daxner (SD) 
  efter Vakant (SD)  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 
2022: 
 
Ersättare Vakant (S) 
  efter Katri Karlsson (S)  
 
Kommunstyrelsen, till och med 31 oktober 2022: 
 
Ersättare  Magnus Hellmark (C) 
  efter Susanna Gerhard (C)  

 
Socialnämnden, till och med 31 december 2022: 
 
Ordinarie  Vakant (SD) 
  efter Anneli Apelholm (SD)  
 
Kommunfullmäktige, till och med 14 oktober 2022: 
 
1:e vice ordförande Monica Avås (M)  
  efter Runa Larsson (M)    

 

Beskrivning av ärendet 
Rebecka Lindström (C)  har den 30 januari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ordinarie ledamot i upplevelsenämnden. 

Katri Karlsson (S) har den 24 januari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. 

Runa Larsson (M) har den 27 januari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som förste vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Anneli Apelholm (SD) har den 13 januari inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ordinarie ledamot i socialnämnden. 
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Sari Martikainen (S) har den 3 februari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i upplevelsenämnden. 

Susanna Gerhard (C) har den 3 februari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De valda, för kännedom 
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd 
Länsstyrelsen, för åtgärd  



 Protokoll  23 (24) 

Sammanträdesdatum  
2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 13 Ärendenummer KS2020/86 

Anmälan om ändring av gruppledare för Centerpartiet  

Beslut 
Som gruppledare för Centerpartiet anmäls Ulrika Ornbrant efter Susanna Gerhard. 

__________ 
 
Kopia till:  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd   



 Protokoll  24 (24) 

Sammanträdesdatum  
2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 14 Ärendenummer KS2020/95 

Anmälan om ändring av gruppledare för 
Socialdemokraterna  

Beslut 
Som gruppledare för Socialdemokraterna anmäls Jesper Englundh efter Rolf 
Carlsson. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
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